
 

 

 

 

 

 

Mana Galataa i Robe blev færdig i 2020. 
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FORMANDENS BERETNING 
Ved formand Per Rasmussen 

INDLEDNING  
Det har været et usædvanligt år det sidste år. Sådan tror jeg, at mange 
årsberetninger begynder i denne tid. 
 
Nu er der aldrig to år, der er ens for Promissio. Og på mange måder 
bevæger vi os ofte ud i det ukendte, men vi gør det i vished om, at 
fremtiden ikke er ukendt af Gud, og han er den, der leder os. Det er denne 
tro, der bærer os, og sådan har det altid været i hele Promissios historie. Det 
er en tro på, at Gud er den, der kalder os til at være i hans mission, som vi 
aldrig har det fulde overblik over. Det er det udfordrende og det 
spændende ved at være med i Promissios arbejde. Det sidste år har dog 
været anderledes på en måde, som vi aldrig har prøvet før, og derfor har det 
krævet noget særligt af både kontoret herhjemme, men også af vores 
missionærer og ikke mindst af vores partnerkirker. 

TAK 
Derfor vil jeg gerne begynde denne beretning med at sige tak til vores 
missionærer for den store fleksibilitet, som de har udvist på grund af 
coronasituationen.  
 
Sådan har det været for Berit Østby, hvor arbejdet på MYLINC bare ikke og 
stadig ikke kan være som det plejer; her har hun sammen med de øvrige 
medarbejdere måtte finde på nye måder med online undervisning og leve 
med frustrationen over, at mange kurser ikke kan afholdes. 
 
Lotte og Bjarne har kæmpet med opbygningen af Mana Galataa, hvor 
meget ikke er gået som planlagt. De mennesker her fra Danmark, som 
skulle komme og hjælpe, har ikke haft mulighed for det alligevel. De har 
levet med en usikkerhed om, hvorvidt det planlagte GDT-hold kunne 
gennemføres, og de var hele tiden klar til at ændre planerne efter de 
muligheder, der opstod. 
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Elisabeth i Liberia har også måtte ændre mange ting. Pludselig gik det 
sidste fly til Europa sidste forår, og så var det om at springe på. Elisabeth 
har været rigtig god til at bruge tiden på Færøerne til at holde kontakten til 
kirken og til at forberede det videre arbejde, samtidig med at hun har været 
med til at formidle den nød, som kirken står i, til menighederne på 
Færøerne. Det har betydet en ekstra økonomisk håndsrækning fra 
Færøerne til kirken i Liberia.  
 
Herhjemme har det været svært ikke at have mulighed for at komme rundt 
til Promissios mange venner. Her har også skulle tænkes kreativt, også for 
at få økonomien til at hænge sammen. Vi skylder kontoret med Frede i 
spidsen en stor tak for indsatsen igennem det sidste år. En indsats, som 
midt i en svær tid alligevel har betydet mange nye venner, som vi så håber 
holder ved. 
 
Det leder mig til at sige en stor tak til alle vennerne for den gode opbakning 
igennem det sidste år. Det har været et år med stigende gaver og mange har 
tillige ydet rentefrie lån til Promissio. Det gør alt sammen, at vi i 
bestyrelsen ser fremtiden i møde med stor frimodighed. Den økonomiske 
opbakning gør også, at vi målrettet kan arbejde på at få sendt endnu en 
missionærenhed ud, og det har vi grund til at sige en stor tak for. 

VISION OG EVALUERING 
Tilbage i 2015 lavede vi en visions- og strategiplan - en 2020-plan.  Det er 
godt at have gjort sig nogle tanker om, hvad det er, vi skal satse på i den 
næste årrække. Det var et stort arbejde at lave dengang, men det var med 
til at sætte fokus på, hvad der er vores opgave; hvilke kompetencer, vi har 
som Promissio, og hvordan vi bedst bruger dem i Guds mission.  

Vi har i det år, der er gået, evalueret denne plan, og det er ikke alle mål, der 
er nået.  Det vidste vi godt, at der ville være en sandsynlighed for. For 
virkeligheden er, at der er mange ting, vi ikke er i stand til at styre. Modsat 
er der også kommet opgaver til, som vi slet ikke havde tænkt på, da vi 
lavede vores strategiplan. Særligt én opgave, som ikke var med i vores plan, 
har fyldt meget for os. Det er opbyggelsen af GDT, både indholdsmæssigt, 
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men også med de konkrete faciliteter i Robe: Opbygningen af Mana 
Galataa.  

Det var med i vores plan, at vi gerne ville give noget af den 
missionsinspiration, som vi møder i Mekane Yesus-kirken videre til kirken 
her i Danmark, men at det også skulle ske ved hjælp af GDT og Mana 
Galataa, vidste vi ikke dengang. Vi vidste heller ikke hvor mange 
udfordringer, vi ville møde i opbygningen af Mana Galataa. Men det er en 
stor glæde for os, at byggeriet nu er færdigt, takket være en stor indsat fra 
vores medarbejdere både i Etiopien og herhjemme. 

 Det er vores håb og plan, at en del venner selv kan få mulighed for at 
opleve stedet og hente god inspiration til en tværkulturel missionsindsats.  

SAMME VISION 
I vores evaluering af strategiplanen fandt vi, at der var meget i den, som det 
vil være godt at bygge videre på. Derfor er det nogle af de samme ting, vi 
gerne vil satse på også de næste 5 år. Her vil jeg nævne nogle få ting.  

Vi vil gerne være med til, at kirken kan nå længere ud i Østbale, noget som i 
virkeligheden er en meget gammel tanke for Promissio. Helt tilbage i 
slutningen af 60’erne og begyndelse af 70’erne havde man disse tanker i det 
daværende DEM.  

Vi ser Mana Galataa som et godt ressourcested og inspirationssted for at nå 
længere ud, både for kirken og for Promissio, så vi sammen kan arbejde for 
at nå mennesker i Østbale med evangeliet.  

Et andet punkt er, at vi fortsat gerne vil være med i undervisningen af de 
kommende præster og ledere i EECMY, ligesom vi ser storbymissionen som 
en vigtig ting, vi kan bidrage til.  

I Liberia vil nøglepunkterne for os være at hjælpe med undervisning af 
præster og ledere – men også at styrke kirkens skolearbejde, da 
undervisning er helt afgørende både for kirken og landet.  
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SIDSTE ÅRSBERETNING 
Det er nu min sidste årsberetning, da jeg efter dette årsmøde stopper som 
formand efter ti år i bestyrelsen og ni år som formand – dog med en 
orlovsperiode, hvor jeg var i Etiopien.  

Det har været rigtigt spændende at være med i Promissios arbejde på 
denne måde. At sidde i bestyrelsen betyder, at man skal være med til at 
tage mange både spændende og flere gange også svære beslutninger. 
Svære, fordi det har konsekvenser for andre mennesker, særligt vores 
missionærer, men det har også konsekvenser for vores samarbejdskirker. 
Og ofte er det slet ikke entydigt, hvad den rigtige beslutning er. Her har det 
være godt at opleve, hvordan vi i fællesskab i bestyrelsen har kunne tale og 
bede os frem til de beslutninger, som skulle tages. Det har været en af de 
store ting ved at være med i bestyrelsen. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, 
jeg i de ti år har siddet i bestyrelse sammen med. 
 
Måske er det ikke helt slut, da jeg har indvilliget i at stille op som suppleant 
for det næste år. Det skyldes, at det har vist sig svært at finde en til den 
ledige plads i bestyrelsen, så måske hænger jeg ved lidt endnu, men det 
bliver ikke som formand.  
 
Jeg vil slutte med at se lidt længere tilbage i tiden, for i år er det 40 år siden, 
jeg første gang stiftede bekendtskab med DEM, som det hed den gang. Det 
var på en missionskonference afholdt af IMU i Løsning i 1981. Her talte 
daværende generalsekretær i DEM, Evald Kjær Knudsen. Han begyndte i 
DEM i 1974 og sluttede i 1986. Han var med til at DEM/ Promissio fik den 
teologiske profil, som stadig kendetegner Promissio. Samtidig betød det en 
stor vækst af udsendte missionærer. Det skylder vi ham stor tak for. Hans 
kone Karin Kjær Knudsen har også været ansat på kontoret i mange år. De 
har begge lige siden været trofaste venner af Promissio. Når jeg særligt 
nævner ham, er det fordi han døde den 12. februar i år, 77 år gammel.  
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En anden person, som vi har måttet tage afsked med og som også har 
betydet meget for Promissio og for mig og min familie er Dr. Hanne 
Christensen. Dr. Hanne har været udsendt flere gange til Etiopien, første 
gang i 1983. Senere kom hun ud igen ad flere omgange, bl.a. til Dodola, mens 
vi boede der. Hun havde en fantastisk måde at møde etiopierne på. Og hun 
havde det nok bedst, da hun kunne virke som læge ude på de små klinikker. 
Dr. Hanne Christensen døde den 18. juni 2020, 68 år gammel. Vi vil ære deres 
minde. 
 

Per Rasmussen, formand 
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GENERALSEKRETÆRENS BERETNING 
ved generalsekretær Frede Ruby Østergård 

Lad det være sagt med det samme: COVID-19 har flyttet meget rundt på 
tingene i 2020. Ting, som vi gerne ville have gjort, er blevet besværliggjort 
eller umuliggjort og samtidigt har vi fået nye muligheder, som vi ikke 
havde fået udnyttet under normale omstændigheder. Vi har ikke haft 
mindre at lave, men vi har i stor stil lavet andre ting.  

Vi har dog kunnet holde fokus på vores primære opgave at skabe 
livsforvandlende møder for mennesker i Liberia, Etiopien og Danmark. Vi 
er sat til at kalde til tjeneste i international mission for både individer og 
grupper. 

VISION 2025 
Vi nåede i mål med vores 2020 plan, og vi har nu arbejdet med og besluttet 
Vision 2025. Vi har ikke lavet en helt ny vision, men vi har tilrettet, 
nyformuleret og taget nye ting med, så vi står med en ny plan for de 
kommende fem år. 

Vi har to overordnede visioner for arbejdet: 

 Promissio styrker partnerkirkers mission. 

 Promissio inspirerer og udruster kristne til at deltage aktivt i 
international mission. 

 

For at nå visionen om at styrke partnerkirkernes mission har vi fastlagt 
nogle forskellige indsatsområder, som vi ønsker at arbejde med: 

1. Kvalificerede medarbejdere 
Promissio støtter og sender fagligt, åndeligt og personligt 
kvalificerede medarbejdere. 
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2. Sund oplæring 
Promissio arbejder på en sund evangelisk-luthersk teologisk 
oplæring af både præster og almindelige medlemmer - herunder til 
styrkelse af ledelsen i kirken. 

3. Holistisk omsorg 
Promissio arbejder med på sociale og omsorgsmæssige opgaver. 

4. Urbane udfordringer 
Promissio arbejder med på udfordringerne ved kirkens arbejde i 
storbyer. 

 

For at nå visionen om at inspirere og udruste kristne til at deltage aktivt i 
international mission har vi fastlagt nogle forskellige indsatsområder, som 
vi ønsker at arbejde med: 

1. Kald til tjeneste 
Promissio kalder til tjeneste og skaber åbninger for at møde og 
opleve arbejdet. 

2. Konkret deltagelse 
Promissio giver mulighed for at deltage i international mission. 

3. Migrantarbejde 
Promissio trækker inspirationen fra Afrika til Danmark, så 
mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus i Danmark. 

4. Øget økonomi 
Promissios missionsarbejde er fremtidssikret med større 
indtægtsgrundlag. 

 

Vi har også fastsat nogle mål til hver af disse indsatsområder, som vi håber 
på, at vi kan nå frem til, men alt arbejde med målsætninger over en længere 
periode kan kun sætte en kurs, for vi ved ikke, hvor vi bliver ført hen. Og 
når vi taler om kirkeligt arbejde ved vi på en særlig måde, at det kan 
komme til at se anderledes ud, fordi vi ved, at det er Guds mission vi 
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arbejder i, og vi kan ikke gennemskue hans virkelighed, og derfor må vi 
forvente forandringer ift. det, vi har planlagt. 

Jeg vil trække en ting frem, fordi det fyldte meget i plan 2020. Vi arbejdede 
med spørgsmålet om at begynde missionsarbejde i et nyt område, og vi er 
landet på punkt 3: Migrantarbejde – at fokusere på at trække inspiration 
fra Afrika til Danmark, så mennesker får et livsforvandlende møde med 
Jesus i Danmark. Vores håb er, at vi på lang sigt kommer til at se, at vi via 
dette arbejde kan være med til at bringe evangeliet til migranternes 
hjemlande. Vi havde troet, at vi ville være mere afklaret om indholdet af 
dette punkt, men af forskellige årsager skal vi i gang med dette nu. Dog har 
vi valgt, at vi vil prioritere migranter fra Etiopien og Eritrea, da der ikke er 
mange fra Liberia i Danmark. 

INSPIRATION I DANMARK 
Selvom det har været et COVID-19-ramt år, og meget er blevet aflyst, så har 
vi været alligevel været velsignet med mange muligheder og åbninger, som 
har gjort det muligt at gennemføre ting. 

Der er naturligvis mange ting, som er blevet aflyst eller udsat eller afviklet 
online, hvilket ikke er tilfredsstillende, men overordnet set har vi forsøgt at 
gribe de muligheder, der har været. 

Konkret lavede vi et ”online” Vi cykler for verden-sponsorløb, som både gav 
bevidsthed om international mission og bedre økonomi end forventet. Vi 
kan se, at det også betød at Promissios venner fik lejlighed til at bringe 
vores fælles sag længere ud i det kirkelige landskab. Det inspirerede også 
flere til at lave egne sponsorløb rundt om i Danmark – bl.a. i 
familiefællesskabet i Fredagsfamilien i Randers Missionshus. Nogle 
årgange på Fillipskolen i Aalborg deltog i sponsorløbet, og vi bidrog med 
undervisning for dem. Børnehaven ved Midtjyllands Kristne Friskole havde 
Afrika-tema, og vi medvirkede med undervisning, og de lavede deres eget 
cykelsponsorløb. Vi håber på at gentage succesen i 2021. 



 

Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2020 

 

10 

Vi vil stadig gerne samarbejde med efterskoler om at få international 
mission sat på skemaet, og i 2020/2021 har vi stadig et samarbejde med 
Frøstruphave Efterskole. I efteråret 2020 afholdte skolen et sponsorløb, 
hvor de nåede over 150.000 kr. Det er så flot et resultat, og samtidigt får vi 
sat fokus på sagen for de yngste unge og deres familier. Det ser ud til, at de 
når op på ca. 200.000 for hele skoleåret – det er imponerende. 

Som sagt blev 2020 meget anderledes, da vi måtte aflyse en del, men vi har 
dog holdt en del møder i missionshuse og sognegårde. Vi optog dog vores 
eget online møde et par gange, så vi kunne nå ud til nogen af dem, som vi 
skulle have besøgt – og det kunne så også ses af mange flere. I øvrigt kunne 
Elisabeth Poulsen holde mange møder på Færøerne, fordi hun var hjemme 
i længere tid en planlagt. 

Vores eget årsmøde blev flyttet og lagt sammen med vores 
Landsudvalgsmøde i oktober. Noget af det vi i øvrigt har lært af 
situationen er, at vi altid skal overveje at streame fra vores arrangementer i 
fremtiden, for så kan man følge med, uanset om man kan komme til 
arrangementet eller ej.  

Endelig har jeg lyst til at nævne, at der blev lavet en samling af tidligere 
Liberia-missionærer. Samlingen blev arrangeret af de tidligere missionærer, 
og både Simon S. Kristensen og Tuja S. Berg deltog i den gode dag. Alle gav 
udtryk for en stor glæde over samlingen, og mange forskellige anekdoter og 
refleksioner blev vendt. Den nuværende situation blev selvfølgelig også 
drøftet. 

PROMISSIOYOUTH 
Vi har ikke kunnet sætte fokus på international mission ved de forskellige 
events, som vi plejer, for de blev ikke afholdt. Så den del af arbejdet tripper 
vi for at komme i gang med igen. 
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Kom Ind-grupperne kører stadig, men har også været på pause ind imellem. 
Kom Ind handler om at invitere naboer i området indenfor til spisning for 
at lære dem at kende og møde andre kulturer. 

Men de unge har dog fået gang i noget helt nyt, for de nåede at komme i 
gang med ”Sy en forskel” inden nedlukningen. De syr og sælger til fordel for 
arbejdet. De er en del af PromissioYouth Aarhus og derfor har fået DUF-
tilskud til aktiviteterne i 2021. Skønt initiativ. 

REJSER MED INDHOLD 
Netop indholdet under denne overskrift blev stærkt påvirket at COVID-19, 
men vi nåede dog at få sendt eleverne på Global Discipleship Training 2020-
holdet og tre volontører til Etiopien, inden vi desværre måtte tage dem 
hjem igen. Alle har haft en god tur, og de nåede at få Afrika ind under 
huden, men optimalt var det ikke. De da kom hjem, kørte vi nogle ugers 
online-undervisning inden GDT’erne kunne fortsætte resten af GDT-
forløbet på Børkop Højskole. Den danske underviser Erik Holmgaard nåede 
at undervise i Etiopien, men Bodil Skjøtt og Andreas Knudsen underviste 
online. 

I efteråret brugte vi meget energi på at finde ud af, om GDT ’21 kunne blive 
til virkelighed. Vi drøftede det meget i partnerskabet om GDT, og det endte 
med, at vi måtte gøre 2021 til en undtagelse – men mere om det næste år.  

Midt i al tumulten på rejsefronten har vi har haft den glæde, at Mana 
Galataa stod (næsten) færdigt i december 2020. Det er en stor satsning og 
det har været et kæmpe arbejde at få vores nye ressourcecenter i Robe 
færdigt. Lotte og Bjarne Carlsen har brugt mange timer på projektet, og jeg 
tror, at stedet bliver et godt fundament for at give mennesker et møde med 
international mission, så de får en ny og frugtbar indsigt i Gud mission, 
som er en væsentlig opgave for os. Vi skal være en hjertestarter til 
international mission. Nu skal vi i gang med at planlægge studieture til 
stedet, men realistisk bliver det nok ikke før 2022 pga. COVID-19.  
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LOKALE GRUPPER 
Vi glæder os fortsat de lokale grupper, som på forskellig vis støtter op om 
arbejdet. Det er både missionsfælleskaber, som støtter op om specifikke 
projekter, sendemenigheder, som har fokus på en udsendt medarbejder 
eller deciderede arbejdsgrupper, som ligeledes støtter op om specifikke 
projekter. 

Vi vil meget gerne samarbejde med andre grupper, der har lyst til at arbejde 
på et særligt projekt, ligesom Liberia-komitéen i Gjern, som i mange år har 
arbejdet for at samle midler ind til de forældreløse børn i Liberia.  

GENBRUG 
Det går godt i genbrug, når ikke butikkerne skal lukke pga. COVID-19-
restriktioner. Vi har heldigvis ikke erfaret, at medarbejderne er blevet 
smittet med COVID-19 i vores butikker og overskuddet fra 2020 er heldigvis 
på et godt niveau i forhold til 2019 på trods af restriktionerne. 
Medarbejderne melder, at de oplever at både medarbejdere og kunder er 
gode til at passe på hinanden. En del af nedlukningstiden er blevet brugt på 
at istandsætte og rydde op. Ved genåbningen solgte de utroligt godt og 
hentede ind på det tabte.  

I 2020 har vi, specielt netværkskoordinator Tuja S. Berg, brugt tid på at 
drøfte og planlægge en ny butik i Skovby udenfor Aarhus. Idéen kom på 
banen fordi Galten Valgmenighed har købt en bygning, som er for stor til 
deres eget brug, og derfor var der nogle i menigheden, som forslog at 
arealet kunne bruges til en genbrugsbutik i Promissio-regi, og vi blev 
spurgt. I skrivende stund forventer vi åbning inden sommerferien 2021. 
Skønt at vennerne tænker på Promissio i sådanne situationer, og hvis 
andre skulle have lyst, må man gerne henvende sig. 

Vi driver fortsat selv en butik i Brøndby, seks butikker sammen med 
Mission Afrika og en butik sammen med Indre Mission.  
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SEKRETARIAT 
Arbejdet på kontoret i Aarhus har i 2020 var præget af COVID-19, for mange 
sager skulle overvejes to, tre, fire gange.  

Fra primo august har Line R. Nissen været på barsel og vi fik tilknyttet 
Simone M. Tarp som barselsvikar, som skulle lære mange nye ting på kort 
tid.  

2020 var Tuja S. Bergs første hele år som netværkskoordinator, men pga. 
COVID-19 har hun ikke prøvet alt det, som et normalt år ville give hende af 
opgaver – til gengæld prøvede hun så andre ting. 

Blandt vores studentermedarbejdere er der også sket lidt, da Marcus 
Taulborg overtog posten som ungdomsnetværker i begyndelsen af januar 
2020. Marius Weber Jørgensen stoppede som grafiker i marts 2020. Andreas 
Knudsen og Philip Kristoffersen er stadig i gang med deres opgaver.  

Simon Schøler Kristensen er forsat fuldt beskæftiget som koordinator for 
international mission, som man bliver forvisset om, når man læser hans 
beretning. 2020 bød dog på et anderledes efterår, da Simon havde et uheld, 
som gjorde ham uarbejdsdygtig i en periode og derefter skulle gå langsomt i 
gang igen. Nu er han glædeligvis tilbage på 100%. 

Ud over Promissios egne på kontoret får vi også hjælp fra 
fællesadministrationen på TORVET. Det er specielt Walther P. Hansen og 
Henning Thorlund, som arbejder med Promissios opgaver. 

Endelig har vi også gjort brug af Rikke Thomassen i forhold til 
produktionen af bladet. 

Vi ønsker Guds velsignelse over det nye til Per, Caroline og Marius og siger 
varmt velkommen til både Tuja og Marcus. 

TAK 
Når jeg ser tilbage på 2020, så skal der lyde en kæmpe tak til alle giverne, 
medlemmerne, de trofaste forbedere og landsudvalget – Promissio er ikke 
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noget uden jer. Arbejdet blev velsignet med 7,5 % flere gaver og bidrag end i 
2019 og vidner om en fantastisk opbakning. 

Jeg vil også gerne takke hele teamet af kolleger – både lønnede og 
ulønnede. Det er rigtigt trygt og velsignet at arbejde sammen med jer, og 
det bliver særligt tydeligt, når verden pludselig forandrer sig så meget.  

Til slut vil jeg også sige tak for samarbejdet til bestyrelsen, så vil jeg særligt 
i år takke Per Rasmussen for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde. Du 
har en indsigt i arbejdet, som bliver svær at erstatte med det samme. 

 

Frede Ruby Østergård, generalsekretær 
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BERETNING OM DET INTERNATIONALE 
ARBEJDE 
ved koordinator for international mission Simon S. Kristensen 

INDLEDNING 
I det følgende gives nogle indtryk fra situationen hos Promissios partnere i 
Liberia og Etiopien og vores samarbejde med dem i 2020. Som med nærmest 
alt andet blev det også påvirket af coronapandemien. Blandt andet 
forhindrede det efter coronaens frembrud de normale besøg hos partnerne 
i Liberia og Etiopien af 1-2 ugers varighed. Det skyldtes bl.a. de lokale 
coronakarantæneregler. På det personlige plan blev andet halvår af 2020 
præget af en først fuldtids- og senere gradvist dalende deltidssygemelding, 
som følge af en nakkeforstuvning forårsaget af at slå hovedet op i 
bagklappen på en bil. Sygemeldingen sluttede i februar 2021.  

LIBERIA 
2020 bekræftede desværre billedet af, at Liberia i den tidligere 
internationale fodboldstjerne, George Weahs, regeringstid som præsident 
har været plaget af protester over korruption hos myndighederne og høje 
priser på fødevarer og brændstof. Flere gange i løbet af 2020 har der været 
forlydender om mangel på brændstof i landet. Endvidere blev der indført 
maksimum på, hvor meget man kunne hæve i banken. Liberia har været i 
økonomisk krise siden ebolakrisen i 2014-2016, hvilket fik et ekstra slag på 
grund af coronakrisen. Således var der i lighed med 2019 også økonomisk 
tilbagegang i 2020. Befolkningens utilfredshed kom til udtryk ved 
midtvejsvalget d. 8. december 2020 til halvdelen af pladserne i senatet. Her 
gik præsidentens parti tilbage og tabte pladser. I forbindelse med 
senatsvalget gennemførtes også en folkeafstemning bl.a. om at reducere 
præsidentens valgperioder fra seks til fem år. Dette forslag fik dog ikke det 
nødvendige flertal på to tredjedele af stemmerne. Iagttagere mener, at 
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frygt for at præsident Weah i virkeligheden forsøgte at tilkæmpe sig 
muligheden for en tredje valgperiode, spillede ind. På den positive side må 
det berettes, at Liberia på grund af sine dyrekøbte erfaringer fra 
ebolakrisen var hurtige til at sætte ind med coronaforholdsregler allerede i 
januar/februar 2020, såsom krav om håndvask ved offentlige steder. Dette 
forhindrede dog ikke, at det i nogle måneder i 2020 blev nødvendigt med 
coronanedlukning af skoler og kirker, delvist udgangsforbud og forbud 
mod at bevæge sig på tværs af amtsgrænserne.  

Den Lutherske Kirke i Liberia (LCL)  
I 2020 havde LCL planlagt at fejre sit 160-års jubilæum. Dette blev dog 
aflyst på grund af coronakrisen.  

Biskop Jensen Seyenkulo har i årlige rapport til LCL’s missionspartnere – 
herunder Promissio – for vane at vælge et nøgleord. Til at beskrive kirkens 
situation i 2020 valgte han ordet ”modstandskraft”. En sådan var der nemlig 
behov for på grund af kirkens økonomiske vanskeligheder, som blev 
forstærket af coronakrisen. Dette skyldtes nedlukningen af kirkerne og 
dermed også fraværet af muligheden for at indsamle penge til kirkens drift 
ved gudstjenesterne. Dette fik i marts 2020 LCL-ledelsen til at sende 
Promissio en anmodning om en ekstraordinær økonomisk hjælp. Som følge 
heraf blev det besluttet at gennemføre en særindsamling på Færøerne. 
Med midlerne herfra og ekstraordinære corona-bidrag fra LCL’s andre 
missionspartnere uddelte LCL forskellige former for nødhjælp – blandt 
andet ris og madolie til sine medarbejdere. Kirken udviste dog også 
modstandskraft med sine egne ressourcer og formåede at yde nødhjælp 
med egne indsamlede midler, og som modsvar på nedlukningen af kirkerne 
forkyndte LCL evangeliet over radioen i stedet. Kirkens ledelse, som var 
forhindret i at besøge menigheder rundt i landet, forsøgte at holde 
kontakten til præsterne telefonisk.  

Som eksempel på de økonomiske problemer i LCL kan nævnes, at Curran 
Hospital i slutningen af marts 2021 skyldte de ansatte løn for 11-12 måneder, 
hvilket har fået de ansatte til at true med at nedlægge arbejdet. Et andet 
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eksempel er, at kirkens hovedkontor har set sig nødsaget til allerede nu at 
anmode om at få udbetalt halvdelen af den leje på i alt USD 160.000, som 
først skulle være betalt i perioden 2032-2052, i forbindelse med en 60-årig 
leasingsaftale vedrørende en grund, der ligger i tilknytning til kirkens 
hovedkontors grund i Monrovia. Anmodningen førte til lejerens betaling af 
USD 25.000 til LCL. Således bruger kirken allerede nu penge, der skulle 
være kommet den til gavn i fremtiden.  

LCL’s afdeling for mission, evangelisation og diakoni (DMEDM) 
Planer om at Promissio skulle støtte DMEDM i at forlænge perioden med 
den omtalte radioforkyndelse blev desværre ikke til noget. Det skyldtes 
sammenfald med ovennævnte fuldtidssygemelding samt stor travlhed hos 
centrale personer i LCL-ledelsen. I stedet er det blevet besluttet at lægge de 
USD 5.000, Promissio havde afsat til DMEDM-aktiviteter i 2020, sammen 
med et tilsvarende beløb fra Promissio i 2021 for derved at muliggøre en 
større DMEDM-indsats for at få folk tilbage i kirkerne. Coronasmitten har 
nemlig desværre bevirket, at antallet af kirkegængere er faldet i mange 
LCL-menigheder. 

Efter den hidtidige leder af DMEDM, pastor Weh Mengon, i slutningen af 
2020 meddelte, at han går på pension på grund af alder og helbred, har LCL-
ledelsen desværre meddelt, at kirkens nuværende økonomiske situation 
ikke gør det muligt at drive DMEDM som en afdeling med fuldtidsansatte. 
En flerårig medarbejder i afdelingen fungerer nu som frivillig. 

Bibelskolen i Totota  
Efter siden midten af 2019 at have haft tidligere biskop Sumoward Harris 
som midlertidig leder udpegede LCL-ledelsen pastor Jesse G. S. King til ny 
leder fra august 2020. Med økonomisk støtte fra Promissio og fra LCL’s 
andre amerikanske og tyske missionspartnere begyndte i januar 2020 et 
nyt hold med 15 bibelskoleelever, hvoraf de 12 er liberianere, mens tre 
kommer fra den Evangelisk Lutherske Kirke i Sierra Leone. Dette 
bibelskolehold blev ulykkeligvis reduceret til 14, fordi en elev døde efter 
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længere tids hospitalsindlæggelse i slutningen af det første ud af i alt fire 
skoleperioder á ni uger fordelt over to år. Den anden af disse perioder 
skulle også have været afholdt i 2020, men det blev forpurret af 
coronapandemien. Denne måtte i stedet rykkes til begyndelsen af 2021. Det 
samme gør sig også gældende for det ni uger lange kursus i luthersk teologi 
for dimittender fra Gbarnga School of Theology – en institution hvor 
studerende fra bl.a. LCL får teologiuddannelse givet af lærere primært 
tilhørende metodistkirken. 

Også bibelskolens program for efteruddannelse af præster blev påvirket af 
coronapandemien, men i stedet for et fysisk kursus lykkedes det præsterne 
at følge et online-kursus om prædikenlære arrangeret af Luther Seminary i 
USA.  

HIV/AIDS-programmet 
LCL har gennem sit HIV/AIDS-program siden 2001 gennemført adskillige 
projekter for at fremme positive adfærdsændringer og reducere HIV’s 
psykosociale virkning på enkeltpersoner og i samfundet som helhed. I 2017 
fik HIV/AIDS-programmet og Promissio en 3,5 mio. kr. stor bevilling fra 
CISU – Civilsamfund i Udvikling –til et treårigt projekt. Arbejdet inden for 
denne projektbevilling med oplysning og HIV-testning, som i høj grad har 
fundet sted igennem 14 lokalsamfundsorganisationer (CBO’s) rundt i 
landet, kom derfor til sin ende i midten af 2020.  

I november 2020 indsendte HIV/AIDS-programmet og Promissio en 
ansøgning til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), som har 
skiftet navn til CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde – om 
knap 500.000 kr. til en ét-årig indsats. Indsatsen har til formål at forbedre 
samfundets og menigheders indsatser mod HIV og AIDS ved at skabe et 
miljø af pleje og støtte til mennesker, der lever med og er ramt af HIV. Dette 
sker dels gennem udvikling af de ovennævnte CBOers samt menigheders 
kapacitet til at opretholde deres indsats mod HIV og AIDS, og dels ved at 
øge CBO-medlemmernes indtægter og opsparinger gennem 40 spare-
/lånegrupper. DMRU fandt projektet støtteværdigt, men måtte desværre 
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afslå at støtte på grund af utilstrækkelige midler i puljen. Med afslaget 
fulgte dog en opfordring til at forbedre og genindsende ansøgningen ved 
næste ansøgningsrunde i april 2021, hvilket er planen.  

Sideløbende med at HIV/AIDS-programmet og Promissios 
projektbevillinger begynder og slutter, fortsatte i 2020 programmet for 
forældreløse og sårbare børn (OVC), som hjælper disse med skolegang, og 
som for langt størstedelens vedkommende er finansieret med midler 
indsamlet af Liberia-komitéen i Gjern. Folkene i Gjern gør et imponerende 
stykke arbejde og har i 2018, 2019 og 2020 indsendt henholdsvis 385.000 kr., 
385.000 kr. og 470.000 kr. til OVC-programmet. I skoleåret 2019-20 blev der 
ydet støtte til 151 elever, som dog fik deres skolegang forstyrret af corona-
nedlukningen. Ved slutningen af skoleåret var det forventet, at 13 af 
eleverne ville bestå studentereksamen, mens tre andre ville afslutte en 
videregående uddannelse.  

ETIOPIEN 
Mens Liberia næsten aldrig bliver omtalt i danske medier, sker det af og til, 
at begivenheder i Etiopien skaber overskrifter i Danmark. Desværre var det 
i 2020 på grund af dårlige nyheder. Her skal nævnes to eksempler på en 
slags kulminationer på de mangeårige etniske modsætningsforhold, der 
præger den komplekse, etiopiske, politiske virkelighed. Første eksempel er 
drabet på en meget populær sanger i slutningen af juni. Han kom fra 
oromo-stammen og sang mange af sine sange på oromo-sproget. På trods af 
at være landets største etniske gruppe oplever oromoerne at være blevet 
undertrykt i mange år, og drabet fik tilsyneladende blodet til at koge over 
hos nogle oromoer. Fra den ene dag til den anden opstod der voldsomme 
uroligheder flere stedet i landet – desværre også med mange dræbte til 
følge. Urolighederne fik myndighederne til at slukke for internettet i flere 
uger for derved at begrænse uromagernes mulighed for at kommunikere 
med hinanden.  
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Andet eksempel er kampene i Tigray-delstaten i det nordligste Etiopien 
mellem den føderale regeringshær og styrker hørende under det ledende 
parti blandt tigrayfolket, TPLF (Tigray People’s Liberation Front). Forud for 
kampenes start i november gik den coronaforårsagede udskydelse af valget 
til det føderale parlament, der skulle være afholdt i august. Dette 
afstedkom TPLF-beskyldninger om, at den føderale regering var illegitim, 
og i Tigray gennemførte de efterfølgende deres eget valg uden den føderale 
regerings tilladelse. I oktober kom der så udmeldinger fra den føderale 
regering om TPLF-styrkers angreb på en føderal hærkaserne i Tigray-
delstatens hovedstad Mekele. Med nogle dages forgæves varsel til TPLF om 
at overgive sig angreb den føderale hær så. Kampene, som ifølge den 
føderale regering hurtigt blev vundet, har imidlertid vist sig at vare ved 
forskellige steder i Tigray-delstaten, og de har medført interne fordrivelser 
og flygtningestrømme til nabolandet Sudan. Generelt er det svært at få 
overblik over situationen, da det i flere måneder har været umuligt for 
journalister og nødhjælpsorganisationer at få adgang til Tigray-delstaten.  

Fra Promissios side har vi løbende fulgt sikkerhedssituationen og er 
taknemmelige for at kunne konstatere, at voldelighederne kun har haft 
begrænset indvirkning på Promissios arbejde i Etiopien i 2020 og ikke har 
haft betydning for vores missionærers sikkerhed.  

Ud over urolighederne og kampene led Etiopien i 2020 også under den 
værste græshoppeplage i 25 år. Således blev mere end 200.000 hektar 
marker lagt øde af græshopperne. Og så er coronakrisen slet ikke blevet 
nævnt. Den medførte en nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner 
i mere end seks måneder. 

Mekane Yesus-kirken (EECMY) 
EECMY-ledelsen med kirkepræsident pastor Yonas Yigezu i spidsen 
reagerede på coronasmittens ankomst til Etiopien ved at udsende et brev d. 
23. marts 2020, hvori han ud over at råde kirkens medlemmer til at 
overholde sundhedsanbefalinger om fysisk afstand og god hygiejne også 
tilskyndede dem til at deltage i en månedlang bøns- og fastekampagne. 
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Derudover meddelte han, at man kun burde samles i mindre grupper. Det 
betød, at der i flere måneder ikke blev afholdt gudstjenester i EECMY’s 
menigheder. Den langvarige lukning skabte en meget svær situation for 
mange af kirkens præster og evangelister, idet fraværet af gudstjenester 
også betød fravær af indsamlingerne under gudstjenesterne til dækning af 
kirkens driftsudgifter, bl.a. aflønningen af præsterne og evangelisterne i de 
lokale menigheder. Da EECMY’s hovedkontor i sidste ende også er 
afhængig af, hvad der bliver indsamlet i kirkens menigheder, blev også 
kirkens nationale økonomi påvirket af coronanedlukningen. Da EECMY-
menigheden i Mekele anmodede om hjælp fra hovedkontoret, fordi deres 
kirkebygning var blevet beskadiget i de ovennævnte kampe mellem 
regeringshæren og TPLF-styrkerne, kunne EECMY’s hovedkontor således 
kun sende ca. 4.600 kr. som hjælp til Mekele-menigheden. 

Mekane Yesus Language and Intercultural Center (MY-LINC) 
Forårsaget af coronasituationen og sikkerhedssituationen i forskellige dele 
af Etiopien lykkedes det i 2020 ikke MY-LINC at afholde de tre kurser for 
lokale etiopiske missionærer, præster og evangelister om etablering af 
mellemmenneskelige relationer og forkyndelse af evangeliet på tværs af 
kulturelle og sproglige skel, som Promissio ellers havde bevilget penge til. I 
stedet blev det besluttet at overføre pengene til 2021, så kurserne 
forhåbentligt kan blive afholdt.  

Coronanedlukningen betød, at MY-LINC måtte sende sine 
sprogskolestuderende hjem. I stedet fik MY-LINC hurtigt etableret 
internetbaseret undervisning. Alligevel betød coronapandemien et fald i 
antallet af studerende, hvilket ramte MY-LINC’s i forvejen udfordrede 
økonomi. Faktisk betød det, at EECMY på foranledning af MY-LINC’s 
bestyrelse i december 2020 måtte overveje og beslutte, om MY-LINC skulle 
lukke, overdrages til en anden af EECMY’s missionspartnere eller forblive 
under EECMY med tilhørende større økonomisk ansvar fra kirkens side for 
MY-LINC’s drift. Et snævert flertal besluttede sig for det sidste.  
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Kommunikations- og litteraturafdelingen – Yemisrach Dimts 
Communication Service (YDCS) 
YDCS-ledelsen udviste under et besøg i Etiopien i januar/februar stor 
interesse i samarbejdet med Promissio for at styrke litteraturarbejdet. På 
trods heraf er det begrænset, hvad der er at berette fra dette samarbejde i 
2020. Dog lykkedes det YDCS at blive færdige med udarbejdelse af et 
bogregistreringssystem, som Per Jerup havde rådgivet dem omkring med 
det formål bedre at kunne styre indkøb og salg af bøger. Desuden hjalp 
Promissio med at formidle betaling fra YDCS til en leverandør i USA, fordi 
YDCS ikke selv har adgang til udenlandsk valuta. I begyndelsen af 2021 er 
der kommet forespørgsel fra YDCS-direktøren om Promissios mulighed for 
også at hjælpe med at formidle betaling ved køb af en maskine til 
produktion af nadverbrød, som YDCS ser et stort marked for og dermed 
indtjeningsmuligheder. 

Addis Ababa-synoden (AAS) 
Synodepræsident pastor Dr. Kiros Lakew begyndte 2020 med at være 
sygemeldt som følge af det slagtilfælde, han fik i december 2019. Det tog 
ham nogle måneder at komme til kræfter igen, men indtrykket senere i 
2020 var, at han var tilbage i fuld vigør, og på trods af overvejelser om at 
fratræde posten som EECMY’s vicekirkepræsident for at skåne sig selv er 
han forblevet i denne rolle.  

Jesus til nye bydele 
2020 begyndte med underskrivelsen af en ny aftale mellem AAS og 
Promissio om en ny fireårig periode for menighedsplantningsprojektet 
“Jesus til nye bydele”. I perioden 2020-2023 er målet at etablere fem nye 
menigheder i de nye bydele, der skyder eksplosivt op i udkanten af Addis 
Ababa. AAS-ledelsen kom også i gang med det indledende arbejde i forhold 
til at udvælge de områder, der skulle satses på, men derefter satte 
coronakrisen en stopper for det videre arbejde med at mødes og indgå 
aftale med ledere i de fem eksisterende, der skal være modermenigheder 
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for de nye menigheder, der skal etableres. Forhindringen af arbejdet ledte 
sidst på året til en aftale mellem AAS og Promissio om simpelthen at 
udskyde starten af den nye projektperiode med et år. Således hedder 
projektperioden nu 2021-2024, men målet om fem nye menigheder er stadig 
det samme.  

Menighedsbaseret diakoni 
Efter at Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) i maj 2019 med 
tilskyndelse fra blandt andre Promissio søsatte en 3-4-årig læringsproces 
vedrørende menighedsbaseret diakoni lykkedes det i midten af 2020 at få 
underskrevet en egentlig bevillingsaftale med titlen Church & Community 
Mobilisation Process (CCMP) omhandlende en indsats i Addis Ababa. 
CCMP handler overordnet set om, hvordan lokale menigheder kan bruge 
de ressourcer i bred forstand, som de og deres medlemmer besidder, til 
sociale og udviklingsmæssige tiltag til gavn for både menigheden selv, dens 
medlemmer og for det omkringliggende lokalsamfund. At der gik så længe 
før underskrivelsen af bevillingsaftalen, skyldtes til dels coronakrisen, men 
nok mere at det har været udfordrende at få tilpasset tankegangen i CCMP 
til den bymæssige kontekst i Addis Ababa. Den internationale kristne 
udviklingsorganisation, Tearfund, der er DMRU’s faglige 
samarbejdspartner i forbindelse med CCMP, har nemlig primært sine 
erfaringer med at bruge lokale menigheder som sociale og 
udviklingsmæssige aktører fra landområder. Dette førte til, at DMRU i 
tillæg til den ovennævnte bevillingsaftale bevilgede penge til, at AAS’ 
generalsekretær, Berhanu Eshete, og ungdoms- og 
evangelisationskoordinator, Moti Daba, i efteråret 2020 kunne rejse på en 
studietur til Nairobi, Kenya, for der at besøge eksempler på 
menighedsbaseret i diakoni i en storby og især at få undervisning fra en 
kenyansk konsulent, der i mange år har arbejdet i regi af Tearfund med 
menighedsbaseret i diakoni. Samtidig med at det har givet de to AAS-ledere 
en bedre forståelse af CCMP, har det også medført et ønske hos dem om i 
stedet for de oprindeligt planlagte fem menigheder i AAS at starte ud med 
to AAS-menigheder for at få nogle med erfaringer derfra til arbejdet senere 
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med de andre tre menigheder. Den kenyanske konsulent bliver deres 
sparringspartner igennem hele CCMP-forløbet i AAS.  

Mekane Yesus Seminary (MYS) 
MYS er EECMY’s universitet med blandt andet teologisk uddannelse på 
bachelor- og masterniveau. I andet halvår af 2020 blev det besluttet at 
anvende de penge, som ikke kunne blive brugt til Jesus til nye bydele-
projektet i AAS, til at støtte studerende på MYS i at tage den teologiske 
post-graduate diploma-uddannelse (1 års fuldtidsstudie), som personer med 
en bachelorgrad i et andet fag end teologi kan tage for derved at kvalificere 
sig til at videreuddanne sig i teologi på masterniveau på MYS. Promissios 
bidrag hertil rakte til at støtte en fuldtids- og tre deltidsstuderende.  

I øvrigt var det glædeligt at høre, at MYS har taget computerprogrammet 
Bible Online Learner, som DBI-lærer, Nicolai Winther-Nielsen, med støtte 
fra Promissio introducerede på MYS i 2019 med henblik på anvendelse i 
hebraiskundervisningen, til sig. Dette ses ved, at den etiopiske 
hebraiskunderviser på MYS netop brugte Bible Online Learner i sin 
undervisning i 2020. Dette er glædeligt, fordi erfaringer med programmet 
viser, at brugen af det forbedrer de studerendes indlæring af sproget.  

Wabe Batu-synoden (WBS) 
Synodepræsident pastor Mude Bati udtrykker her i begyndelsen af 2021 
stor glæde og taknemmelighed til Gud og også til Promissio over den vækst 
i kirken, man har bevidnet i WBS i løbet af 2020, hvor WBS-medlemstallet er 
steget med 2.977 personer til 63.322. Blandt de nye medlemmer er der også 
muslimer, der vender sig til kristendommen. I 2020 blev der etableret seks 
nye prædikepladser (outreaches), så det samlede antal kom op på 97, og 
antallet af egentlige menigheder voksede med fem til i alt 114. Væksten i 
WBS ses også ved, at man i begyndelsen af 2020 opdelte den østlige del af 
synoden i to provstier. Således blev et nyt provsti med hovedby i Delo 
Menna indviet i februar 2020. Med tanke på de vanskelige vilkår som kirken 
arbejder under i WBS-området, betegner Mude Bati denne kirkevækst som 
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et mirakel og takker som nævnt Promissio for det bidrag, Promissio/DEM 
har ydet til kirkens arbejde i mange årtier.  

Blandt andet med penge fra Promissio/DEM’s tidligere hus i Hawassa gik 
WBS for et par år siden i gang med byggeriet af et kombineret cafeteria og 
gæstehus på synodens store grund i Dodola. Entreprenøren, som man 
havde indgået kontrakt med, havde dog tilsyneladende sagt ja til for meget, 
og byggeriet blev derfor mange måneder forsinket. I november 2020 
meddelte Mude Bati, at byggeriet endnu ikke var helt færdigt, men at 
gæstehusets ni værelser allerede blev udlejet og dermed genererede 
indtægter til synoden.  

Bibelskolen i Dodola 
Promissio fortsatte i 2020 med at støtte driften af Sister Janne Memorial 
Bible School i Dodola. I studieåret 2019-20 havde man på skolens første år 16 
elever, mens elevantallet på andet år var 24. Af disse i alt 40 elever var der to 
kvinder. Man havde håbet på at modtage i alt 14 kvinder. Bibelskolen 
beretter, at skiftet for et par år siden til kun at undervise på oromo-sproget 
har vist sig at være en velsignelse. Således er elevantallet blevet fordoblet 
sammenlignet med for 3-4 år siden. Coronapandemien fik dog også sin 
indvirkning på bibelskolen, idet man i slutningen af marts 2020 måtte 
lukke skolen og sende eleverne hjem. Undervisningen fortsatte derefter 
som selvstudier og med tilsending af studiematerialer. Den afsluttende 
eksamen blev gennemført for dem i deres respektive provstier. Derudover 
betød coronapandemien, at man ikke kunne gennemføre familielivskurset, 
hvor man tidligere år har inviteret bibelskoleelevernes ægtefæller til at 
komme til Dodola, så ægteparrene kunne tage kurset sammen.  

I sin rapport for 2020 understreger bibelskolen med henvisning til 
udtalelser fra eleverne ønsket om at udvide skolens uddannelsestilbud til 
ikke bare at være den toårige uddannelse på certifikat-niveau, men i stedet 
en treårig diplom-uddannelse (diplom er i den engelsksprogede verdens 
uddannelsessystem det niveau, der ligger lige under en uddannelse på 
bachelorniveau).  
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Andre støttede aktiviteter i Wabe Batu-synoden 
Som eksempler på andre Promissio-støttede aktiviteter i Wabe-Batu-
synoden i 2020 trækkes følgende frem: 

 Igen i 2020 støttede Promissio afholdelsen af et kursus om kristen-
muslim-relationer. 40 præster og evangelister deltog mod et 
forventet antal på 50. Prisstigninger betød, at pengene ikke rakte så 
langt som først antaget. Dog vækker det glæde at kunne læse i 
WBS’ rapportering, at der i forlængelse af kurset om bl.a. opstart af 
bibelstudier med muslimer og om at vidne om Jesus over for 
muslimer er 15 muslimer, der omvendte sig til kristendommen. 
Samtidig er bibelstudier med muslimer startet i fem provstier.  

 I alt 359 kvinder og mænd deltog i kurser i fem provstier om 
kvinder og fredsskabelse i både hjem og samfund. Undervisningen, 
der bl.a. kastede lys på kvinders udfordringer, havde også som 
formål at opmuntre og udruste kvinder til at melde sig til 
ansvarsposter i menighederne.  

 333 unge deltog i kurser i seks provstier sidst i 2020 og begyndelsen 
af 2021 arrangeret af WBS’ ungdomskoordinator. At de kom ind i 
2021, skyldes forsinkelser forårsaget af coronapandemien. 
Undervisningen handlede om skelnen mellem ret og falsk lære 
samt om forelskelse, kærlighed og ægteskab. Sidstnævnte 
undervisning har allerede ført til, at flere unge har indgået 
ægteskab i kirken. 

 I forbindelse med Sundhedspersonalets Missionsfællesskabs (SMF) 
beslutning om at nedlægge sig selv åbnede de for, at andre 
missionsorganisationer kunne ansøge om deres tilbageværende 
midler. Det førte ekstraordinært til, at WBS’ øjenklinik i Dodola via 
Promissio ansøgte om penge til forskelligt udstyr til klinikken. SMF 
bevilgede 50.000 kr., som sammen med et beløb fra øjenklinikken 
selv blev anvendt til indkøb af et mikroskop og en maskine til brug 
ved analyse af blodprøver. 
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Rehabilitering efter tørken i Dawe Serar 
Det DMRU-finansierede projekt til genopretning og rehabilitering i det ofte 
tørkeramte Dawe Serar distrikt fortsatte hele 2020, før det sluttede i 
begyndelsen af 2021. Efter projektets start medio 2019 var det opmuntrende 
under et besøg i slutningen af januar 2020 at kunne konstatere, at 
projektmedarbejderne gjorde et godt stykke arbejde trods nogle vanskelige 
arbejdsvilkår. Kvinder i de tre landsbyområder, som projektet arbejder i, 
viste, at de allerede var nået et godt stykke vej i deres spare-/lånegrupper og 
berettede, at de begyndte at mærke fordelene ved at spare op. 
Projektbesøget indeholdt også et visit ved et stort vandreservoir, som 
lokalbefolkningen havde udgravet med håndkraft med økonomisk 
kompensation fra projektet. Ved besøgets afslutning kom det os for øre, at 
en bedegruppe med personer fra andre dele af Etiopien fra forskellige 
kirkeretninger var begyndt at samles offentligt til gudstjenester i Mekane 
Yesus-kirkens navn i hovedbyen i Dawe Serar distrikt på et sted tildelt af 
distriktsmyndighederne. Dette var bemærkelsesværdigt, fordi området 
faktisk er 100 % muslimsk, og fordi disse få kristne tidligere har mødtes i 
hemmelighed. 

Projektet mod skadelige traditionelle skikke slut og et nyt bevilget i 
nabodistriktet 
Dette projekt i Kokossa-distriktet, som blev finansieret af en DMRU-
bevilling, afsluttedes i foråret 2020. Det mangeårige, danskfinansierede 
arbejde for at styrke kvinder og børns vilkår i Kokossa er nu således slut. 
Dette blev besluttet af ledelsen af WBS og af kirkens udviklingsafdeling i 
WBS. Samtidig besluttede de at ansøge DMRU om en bevilling til et projekt 
i nabodistriktet, Nensabo, hvor man ser mange af de samme krænkelser af 
kvinder og børns rettigheder. Projektet med titlen ”Nensabo Community 
Livelihood Capacity Enhancement Project” (NCLCEP) minder med sine 
aktiviteter derfor også meget om det afsluttede projekt i Kokossa. Lige før 
jul 2020 kom meldingen fra DMRU, at der var blevet bevilget 999.085 kr. til 
NCLCEP. Projektet vil fra januar 2021 til og med april 2023 i fire 



 

Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2020 

 

28 

lokalsamfund med en befolkning på 40.884 øge landbrugs- og 
husdyrholdsproduktionen samt diversificere deres levegrundlag gennem 
bl.a. delvist modtagerbetalt uddeling af får/geder til de mest sårbare 
kvinder, fremme af grøntsagsdyrkning, introduktion af 
brændselsbesparende komfurer og etablering og træning af selvhjælps- og 
sparegrupper. Desuden vil projektet sikre øget respekt for kvinder og børns 
rettigheder gennem bl.a. etablering af kvindegrupper, udvikling af 
samtalemanualer, bevidstgørende aktiviteter i lokalsamfundene herunder 
træning i familieplanlægning og kønssygdomme og samarbejde med 
trosbaserede organisationer. I Kokossa-distriktet fortsætter 
udviklingsafdelingen i WBS arbejdet for kvinder og børn i samarbejde med 
en anden udenlandsk samarbejdspartner. 

Win Souls for God (WSG) 
Corona-nedlukningen i Etiopien betød en ændring i store dele af WSG’s 
sociale arbejde. Flere af de skoler og institutioner, som WSG driver, måtte 
lukke. I stedet gik man over til at hjælpe mennesker i deres eget hjem. Det 
havde langt på vej karakter af nødhjælp. Da det midt på efteråret blev 
muligt at genåbne, skulle det ske efter særlige corona-retningslinjer. Både 
nødhjælpen og efterlevelsen af retningslinjerne gav ekstraudgifter til WSG. 
Det fik i oktober WSG til at henvende sig til Promissio med anmodning om 
et ekstraordinært bidrag til dækning af disse udgifter. Som svar på 
anmodningen blev 10.000 kr. sendt til WSG. 

Den del af WSG’s arbejde, som Promissio støtter økonomisk, er Deborah-
centret i Addis Ababa, hvor unge kvinder, der har arbejdet som 
prostituerede, bor og får en uddannelse, der kan give dem mulighed for en 
anden levevej. Desuden skal alle hjælpe til med både madlavning og 
rengøring og deltage i de daglige andagter for på den måde at ruste dem 
både menneskeligt og åndeligt til et nyt liv. Der kan være op til 14-16 unge 
kvinder på centret, men i en del måneder i især første halvdel af 2020 havde 
man kun seks unge kvinder på centret. Det skyldtes, at man for at undgå 
coronasmittespredning ikke ville tage nye kvinder ind. Sidst på året blev 
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det igen muligt, og det førte til syv nye. Af de seks ovennævnte afsluttede 
to deres ophold på Deborah-centret og kunne påbegynde et nyt liv uden 
sexarbejde. Således sluttede Deborah-centret 2020 med at være hjem for 11 
unge kvinder.  

Promissio i Etiopien 
Med byggeriet af Mana Galataa (hvilket betyder ”takkens hus”) i Robe har 
Promissio nu to grunde med tilhørende bygninger i Etiopien. På papiret 
tilhører grundene og bygningerne EECMY, men det er Promissio, der står 
for driften og vedligeholdelsen af disse grunde. Det indebærer bl.a. 
personaleadministration af en række ansatte i form af vagtmænd, 
havemænd og hushjælpere. Dertil kommer administration af Promissios 
biler i form af forsikring, fornyelser af registreringer og vedligeholdelse. Til 
dette og andet administrationsarbejde ansatte Promissio med start fra 1. 
november 2020 en etiopisk administrator for at aflaste Promissios 
repræsentant i Etiopien, Bjarne Carlsen. Planen er dog, at ordningen med 
en administrator skal være permanent for på den måde at reducere den 
arbejdstid, som Promissios missionærer skal bruge på administration. 
Administratoren, som arbejder ved Promissios grund i Addis Ababa, hedder 
Tesfaye Thomas. Han har i mange år arbejdet i Wabe Batu-synoden. Han 
havde knap et år forud for ansættelsen i Promissio fået arbejde ved en 
udenlandsk organisation i Addis Ababa, men tøvede ikke med at takke ja, 
da han fik tilbuddet om at arbejde for Promissio.  

MISSIONÆRER OG KORTTIDSUDSENDINGE 
For Elisabeth Poulsen begyndte 2020 efter planen, men den planmæssige 
udførelse af arbejdet i LCL’s skoleafdeling (LCLSS) med styrkelse af lærerne 
i LCL’s knap 30 skoler blev pludseligt afbrudt midt i marts med dags varsel, 
da al flytrafik til og fra Liberia lukkede som følge af coronakrisen. En 
forestående privat rejse til familien på Færøerne i påsken blev derfor 
fremrykket. Coronakrisen og den internationale flytrafik ville det sådan, at 
opholdet på Færøerne udviklede sig til at blive knap otte måneder langt, 
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inden hun rejste til Liberia igen i november. Tiden på Færøerne anvendte 
hun til først at gennemføre en særindsamling til fordel for LCL og dernæst 
at udarbejde undervisningsmateriale til brug i LCL’s skoler. Her kom den 
bedre internetforbindelse på Færøerne til god gavn. I løbet af 2020 fik 
Elisabeth en ny overordnet i LCLSS, idet den hidtidige direktør, Alfred 
Goumorlor, døde primo juli. I hans sted udpegede kirkens ledelse den 
amerikanske missionær, pastor Brian Palmer, til at være midlertidig 
LCLSS-direktør for en 6-12 måneder lang periode. 

Lotte og Bjarne Carlsens 2020 krævede både kraftanstrengelser og stor 
omstillingsevne. Det hang for det første sammen med Bjarnes start i januar 
på sit arbejde på Madda Walabu Universitetshospital i Goba, hvor han 
arbejder halvtids med reparation og vedligehold af hospitalsapparatur. 
Dernæst kom gennemførelsen af Global Discipleship Training (GDT) i 
lejede bygninger. Cirka halvvejs henne i GDT blev forløbet dog afbrudt på 
grund af coronakrisen, og GDT-deltagerne blev sendt hjem til Danmark. 
For det tredje blev byggeriet af Mana Galataa, som Lotte og Bjarne løbende 
har ført tilsyn med, ramt af usikkerhed om, hvorvidt det ville kunne 
gennemføres efter tidsplanen. Med til billedet hører her, at planen om at få 
et hold danske byggevolontører til Robe for at hjælpe med færdiggørelsen 
af byggeriet gik i vasken. Således påvirkede coronakrisen også byggeriet af 
Mana Galataa. Dette medførte usikkerhed om behovet for eventuelt at 
forlænge lejekontrakten for det hus i Robe, som Lotte og Bjarne boede i.  

Oven i disse omstillinger og usikkerhedsmomenter kom sygdom i familien i 
Danmark, som forårsagede, at starten på Lottes og senere også Bjarnes 
planlagte sommerophold i Danmark blev fremrykket. De rejste 
planmæssigt tilbage til Etiopien i august, hvor de i nogle måneder endnu 
måtte blive boende i det lejede hus, fordi Mana Galataa-byggeriet blev 
forsinket. Efteråret blev ved siden af Bjarnes arbejde på hospitalet i Goba 
meget præget af tæt tilsyn med færdiggørelsen af Mana Galataa-byggeriet 
for så vidt muligt at kvalitetssikre og modvirke yderligere forsinkelser af 
byggeriet. Endelig i begyndelsen af november kunne Lotte og Bjarne flytte 
ind på Mana Galataa, selv om lejligheden til dem endnu ikke var helt 
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færdig. Eksempelvis manglede de indvendige døre fortsat. Derefter fulgte 
så arbejdet med indretning af ikke bare deres egen lejlighed, men alle 
bygningerne på Mana Galataa for at blive klar til modtagelsen af et nyt 
hold unge danskere primo februar 2021 på det, der igen grundet 
coronapandemien kom til at hedde Ethiopian Discipleship Training.  

Sideløbende med alt det ovenstående har Bjarne varetaget opgaverne i 
forbindelse med sin funktion som Promissios landerepræsentant i 
Etiopien. Det betød bl.a. jævnlige ture fra Robe til Addis Ababa i forbindelse 
med administration og ledelse af Promissios etiopiske medarbejdere ved 
Promissios grund i Addis Ababa. Heldigvis kunne han dog i slutningen af 
året mærke en aflastning på grund af den ovennævnte ansættelse af 
Tesfaye Thomas som administrator.  

Berit Østby  fortsatte i 2020 sit arbejde ved Mekane Yesus Language and 
Intercultural Center (MY-LINC) med især træning af etiopiske præster og 
evangelister i tværkulturelle relationer – herunder en bevidstgørelse om 
vigtigheden af at lære lokale sprog med tanke på at kunne række ud til 
lokalbefolkningen og forkynde evangeliet på tværs af kulturer. Afholdelsen 
af kurser for præster og evangelister måtte dog begrænses til det omfang, 
som coronakrisen og sikkerhedssituationen rundt om i Etiopien tillod. 
Desuden fortsatte hun sine Promissio-relaterede opgaver som 
kontaktperson til WSG og Deborah-centret, som hun besøger for at følge 
udviklingen der. Endelig stod Berit for administrationen af gæstehuset, der 
ligger i tilknytning til Promissios repræsentantbolig i Addis Ababa.  

Berits mand, Mehret-Ab Bereke Beraki , lever en aktiv pensionisttilværelse, 
idet han er involveret i færdiggørelsen af en sangbog. Desuden hjælper han 
Berit og os andre i Promissio på forskellig vis bl.a. nogle gange som chauffør 
og senest med afsøgning på brugtbilsmarkedet i forbindelse med købet af 
en god, brugt firhjulstrækker til brug i Promissios arbejde i Etiopien. 

Finn Aasebø Rønne  fra Dansk Bibel-Institut var i lighed med tidligere år i 
januar 2020 korttidsudsendt til Ethiopian Graduate School of Theology 
som underviser på et kompaktkursus i faget historiografi og metoder i 
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historiske studier anvendt på Afrikas kirkehistorie. Undervisningen fandt 
sted om aftenen af hensyn til dem, der passer andet arbejde i dagtimerne. 
Dette medførte et stort hold på 33 studerende.  

 

Simon S. Kristensen, koordinator for international mission 


