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FORMANDENS BERETNING 
ved formand Gitte Rasmussen 

Jeg vil gerne lægge ud med at sige tak til jer, der har sagt ja til - og gjort det 
muligt for os – at afholde vores årsmøde her i Bjerringbro.  

Jeg har set frem til vores dag sammen her. 

Jeg vil gerne, i mit tilbageblik på året, der gik, lægge ud med at sige tak. 

TAK TIL VORES UDSENDTE MEDARBEJDERE 
Først en stor tak til vores udsendte medarbejdere i 2021. For jer alle gælder 
det, at 2021 har budt på mere end bare de forventede udfordringer i 
arbejdet. Det har krævet meget af jer alle på forskellig vis, og I skal vide, at 
vi i bestyrelsen anerkender og har stor respekt for det ekstra pres, det har 
ligget på jer, både menneskeligt og i forbindelse med arbejdet. 

• I Liberia har Elisabeth haft ekstra arbejde i forbindelse med den 
uafklarede ledelsessituation i kirkens skoleafdeling. Det har 
påvirket hverdagen rigtig meget for dig.  

• I Etiopien har arbejdet været påvirket af konflikten i nord, som på 
et tidspunkt rykkede så tæt på Addis Abeba, at hverken GDT’ere 
eller volontører kunne komme til landet. Det betød til gengæld, at 
Christina Rønne Sørensen og Sara Vogt Hansen kom tre måneder til 
Liberia, hvilket jeg helt klart fornemmer, var en stor succes for alle 
parter. Oveni presset fra den væbnede konflikt blev Mekane Yesus 
seminariets grund, og grunden hvor Promissios hus ligger, ramt af 
en voldsom oversvømmelse i august måned. En oversvømmelse, der 
kostede menneskeliv på seminariets grund. Mennesker, som stod jer 
nær.   

 

Det er ikke bare små ting, som man må forvente, men udfordringer, som 
virkelig har krævet meget af jer. 

Så en stor tak til jer alle for den ekstra energi, I har lagt i arbejdet i 2021. Det 
er kun muligt, fordi det for jer ikke bare er et arbejde, men en del af jeres liv. 
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TAK TIL SEKRETARIATET 
Tak også til jer, der sidder på TORVET i Aarhus.  

I har også alle haft rigeligt at se til i 2021. I har taget opgaverne på jer og er 
gået ind i dem. For bare at nævne nogle få: 

• Hvad gør vi, når planlagte rejser pludselig ikke lader sig 
gennemføre? Skal vi udskyde, omlægge eller aflyse? 

• Hvordan holder vi en god kontakt til vores samarbejdskirker og 
udsendte medarbejdere, når vi ikke har de samme muligheder for at 
rejse ned til fysiske møder? 

• Hvordan kan vi holde trit med bestyrelsens ønsker om at få hvervet 
flere udsendte medarbejdere? 

• Gavebreve, der næsten alle skulle fornyes i 2021. 

I har ikke ”bare” passet jeres arbejde, men på samme måde som med vores 
udsendte medarbejdere fornemmer jeg helt klart, at arbejdet giver mening 
og er en del af jeres liv.  

Vi er i Promissio velsignede med de medarbejdere vi har, både på TORVET 
og i Liberia og Etiopien. 

FOKUSPUNKTER I BESTYRELSENS ARBEJDE 
Noget af det, vi i bestyrelsen har haft fokus på, er vores ønske om at øge 
antallet af udsendte medarbejdere. Vi har i den forbindelse arbejdet dels 
med rekruttering af medarbejdere og at sikre den økonomi, der er 
nødvendig for at kunne sende flere medarbejdere ud. 

I forhold til rekruttering er GDT en meget vigtig brik, som vi desværre har 
været ramt på de seneste to år, hvor det ikke har været muligt at sende 
GDT’ere til Etiopien.  

Derudover ønsker vi at arbejde på Promissios kontakt til 
Menighedsfakultetet og DBI, da vi har brug for teologer i flere af 
stillingerne, når vi skal sende medarbejdere til Etiopien og Liberia. 
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Vi har fokus på hvordan, vi kan få og bevare en god kontakt til de unge - de 
kommende generationer af både bagland og udsendte. Derfor vil vi også 
rigtig gerne have yngre medlemmer i bestyrelsen, så de kan hjælpe os med 
at tænke dem ind i arbejdet på en måde, som de kan se sig selv i.  Men lige så 
vigtigt er det at vores bagland har øjnene åbne og er med til at ”prikke” 
mennesker, I ser kunne være potentielle udsendte medarbejdere. Også selv 
om det ikke er lige nu, de er klar til at blive ansat. Vi skal også bruge folk om 
fem og ti år. 
 
I forhold til at have en økonomi, der kan bære flere udsendte medarbejdere, 
skal der lyde en stor TAK til vores bagland. Det var noget spændende, da 
stort set alle vores faste givere med gavebrev skulle tage stilling til, om de 
ville forny dette. Ville det betyde, at flere meldte fra, når de skulle tage 
aktivt stilling? Vi kan med stor glæde konstatere, at vores bagland holder 
fast. Mange har tegnet nyt gavebrev på livstid og andre har forlænget med 
en årrække. TAK for den økonomiske opbakning. Den er vi helt afhængig 
af. Også TAK til de mange nye givere, vi har fået i 2021.  
 

Vi har desuden arbejdet en del med at se på, hvordan vi evt. kan øge 
indkomsten fra genbrugsbutikkerne. Det kan give gode penge, men må 
aldrig blive vigtigere end støtten fra vores bagland. For endnu vigtigere end 
pengene er jeres forbøn, medleven og opbakning på anden vis. Blandt andet 
ved at sprede budskabet om vores arbejde og have øjnene åbne for nye 
mulige medarbejdere i marken. 

Dette er noget af det, vi har arbejdet med i det forgangne år, men som vi slet 
ikke er færdige med endnu.  

TANKER FOR ARBEJDET I 2022 
Økonomien 

Dermed går jeg lige så stille videre til at se på nogle af vores tanker for 
arbejdet det kommende år. 
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Vi er som nævnt i gang med at se på muligheden for at øge indkomsten fra 
genbrugsbutikkerne og håber at kunne få landet en god model for dette i 
løbet af det kommende år. 

Derudover vil vi også arbejde med hvordan, vi kan udvide vores bagland. 
Særligt med fokus på, hvordan vi også kan få endnu flere unge til at 
engagere sig i arbejdet. 

Vi har en gruppe frivillige i Gjern, som gennem deres indsamlinger hvert år 
finansierer størstedelen af projektet i Den Lutherske Kirke i Liberia, der 
giver skolegang til forældreløse børn. 

Er det muligt at få flere frivilliggrupper af den art, som støtter et særligt 
projekt eller på anden måde dedikerer sig til at samle et fast beløb ind til 
arbejdet? Det kunne være spændende at høre jeres ideer til, hvordan det 
evt. ville kunne lade sig gøre at etablere. 

REKRUTTERING 
I forhold til rekruttering af nye udsendte medarbejdere ligger der også en 
opgave foran os.  

Vi skal have fundet afløsere for Lotte og Bjarne i Robe, men vores ønske er, 
at vi derudover kan sende yderligere et par til Etiopien, så vi øger antallet af 
udsendte. 

Spørgsmål, som vi blandt andet overvejer, er længden på kontrakten. Skal 
det være fire år, som vi har haft tradition for igennem længere tid? Kan vi 
etablere noget med flere faste korttidsudsendte, som tager afsted nogle 
uger/måneder hvert år? Eller er der helt andre modeller, som vi endnu ikke 
har fået øje på. 

Det glæder vi os til at arbejde videre med. 

”NYT MISSIONSOMRÅDE” 
Det er ved at være et par år siden, at Promissio besluttede sig for at etablere 
et nyt missionsområde blandt migranter i Danmark. 

Det arbejder vi også fortsat på at få skovlen godt under. 
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Det har været vanskeliggjort af de seneste to års pandemi, men der 
begynder alligevel at tegne sig et billede at noget af det, der arbejdes med. 

Tuja Berg er engageret i et arbejde omkring produktion af videoer, der er 
målrettet familier, som er kommet til Danmark fra Mellemøsten eller 
Afrika. Videoerne skal hjælpe med at få fokus på nogle af de konkrete 
problemstillinger mødet mellem kulturer medfører. Hvordan kan vi 
indgyde håb om, at det er muligt at falde godt til og blive en del af det 
danske samfund og samtidig bevare sin egen integritet? 

Tuja Berg var sammen med Line Hede i Liberia. De to arbejder på 
udviklingen af et materiale, der skal give børn og familier i Danmark et 
mere nutidigt billede af hvad mission er. At det i dag ikke kun er de vestlige 
lande, der har noget at give til Afrikas fattige, men at vores brødre og søstre 
i Afrika i høj grad har noget at give os. 

Så arbejdet i vores nye missionsområde tegner sig stille og roligt tydeligere. 

TAK TIL DEM, VI MÅ TAGE AFSKED MED  
Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til dem, som stopper i arbejdet her i 
2022. 

Lotte og Bjarne Carlsen. I har gjort en kæmpe stykke arbejde i Robe, med 
byggeriet af Mana Galataa og kontakt til menighederne i udkantsområdet 
af Wabe Batu-synoden. Jeres arbejde har været en blanding af begejstring 
og opslidende opgaver, der i perioder har været urimeligt hårde.  

I har måttet træffe beslutning om at stoppe fra 31. marts. Vi ved, at den 
beslutning ikke har været let for jer, og vi vil bare sige jer en kæmpe tak for 
den store, store indsats, I har gjort. 

Vi ønsker jer Guds velsignelse over fremtiden her i Danmark og ønsker for 
jer, at I må falde godt på plads og få ro i jeres hverdag. 
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Ingrid V. Bjerre, der har gjort en stor og vigtig indsats i bestyrelsen i de år, 
du har været med. Det har været godt for bestyrelsesarbejdet at have dig 
med med dine velovervejede betragtninger, i de snakke vi har haft. 

Per Rasmussen. Nu går den ikke længere… Sidste år meddelte du, at du 
ønskede at stoppe i bestyrelsen, og så gav du os alligevel et år mere, da du 
blev valgt ind som suppleant. Tak for det og tak for det store arbejde og 
engagement, du har vist Promissio gennem mere end 40 år. Som bagland, 
som udsendt medarbejder og som bestyrelsesformand. Der forsvinder 
megen god og vigtig viden med dig. 

Også tak til dig Anne Grete. Du har været med og engageret dig sammen 
med Per gennem alle årene.  

Vi ønsker jer Guds velsignelse over fremtiden. 

Tak til øvrig bestyrelse. Jeg glæder mig altid til at være sammen med jer til 
møderne. Jeg oplever altid en god stemning og vilje til at gøre det vi kan, for 
at Promissio fortsat må være en missionsorganisation, der når mennesker 
med evangeliet. 

Til slut vil jeg gerne her benytte anledningen til, at mindes Sis. Janne. I 
mandags, d. 28. marts, var det 25 år siden, hun mistede livet som udsendt for 
Promissio. Hun gjorde en stor indsats i den tid, hun var i Etiopien, og vi ved, 
at hun fortsat bliver æret også der. 

Ære være Sis Jannes minde. 

TAK. 
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GENERALSEKRETÆRENS BERETNING 
ved generalsekretær Frede Ruby Østergård 

Det er klart at denne årsberetning ikke kan undgå at komme ind på COVID-
19, men der er heldigvis været mere gang i vores forskellige tiltag end i 2020. 
Corona har selvfølgelig primært sat sit store præg på rejsemulighederne. En 
af de største udfordringer var planlægningen – og om-planlægning!  

Grundlæggende er det skønt at være med i Promissios arbejde, som på 
trods af alle udfordringerne har været fokuseret på vores mål: At vi skal 
skabe livsforvandlende møder for mennesker i Liberia, Etiopien og 
Danmark. 

Et af de temaer, som har fyldt gennem hele 2021 frem til i dag, er 
spørgsmålet om, hvor meget international mission rent faktisk fylder hos 
kristne i Danmark. Derfor glæder jeg mig til debatten på selve årsmødet.  

Omkring sommer slog vi en stilling op med bopæl i Addis Ababa, da vi langt 
om længe syntes, at vi havde råd til at ansætte en missionærenhed mere. 
Her i 2022 har vi slået en anden stilling op (med ansøgningsfrist den 31. 
marts), hvor vi leder efter et par, som skulle overlappe med Lotte og Bjarne i 
Robe. 

Der kom ikke mange personer i spil i sidste års ansøgningsfase. Det samme 
billede gør sig gældende for den nye stilling, hvor der i skrivende stund ikke 
er kommet én ansøgning. Vi havde lagt en meget detaljeret plan for 
rekrutteringsprocessen, så vi kunne komme i tale med mulige kandidater. 
Vi kan selvfølgelig altid diskutere, om vi har gjort nok, men på bundlinjen 
står, at der ikke er mange danskere, der kan se sig selv rejse ud.  

Jeg har ikke hørt nogen – i mine øre – dårlige undskyldninger for at blive i 
Danmark, men det ændrer ikke på, at det er kritisk for os, at vi ikke kan 
sende nogen ud, når vi rent faktisk mener, at det er vigtigt at have 
udsendte, der kan være i relation med samarbejdskirkerne. 
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Vi er klar over, at vi ikke bare kan reklamere os til at få de nødvendige 
ansøgere, og vi er faktisk afhængige af, at det er hele Promissio – både 
bestyrelse, medarbejdere OG hele vores store venneflok – som arbejder med 
på at prikke til folk. Med et mere åndeligt ord: kalde. Jeg håber, at det bare 
er en periode, vi som kirke i Danmark skal igennem, og at der så igen bliver 
fokus på international mission og vores brødre og søstre i Afrika. 

INSPIRATION I DANMARK 
Vi har som altid haft fokus på at få international mission på radaren hos 
danskerne, og det var selvfølgelig rigtig svært, da vi ikke kunne komme ud 
og møde menigheder og fællesskaber. Men efter lang nedlukning i 2020 og 
begyndelsen af 2021, er vi lige så stille kommet i gang igen. Der var allerede 
flere møder i kalenderen i efteråret, dog uden at være oppe på 
normalniveau. I efteråret sendte vi en del mails til fællesskaber, og vi kan 
mærke, at der nu bliver responderet på det.  

På trods af de færre møder har vi dog fået nye missionsfællesskaber. Et 
missionsfællesskab kan være en menighed eller et kristent fællesskab, som 
ønsker at være fokuseret på et enkelt projekt eller en enkelt missionær, og 
så aftaler vi, at vi kommer på besøg en gang imellem. 

Liberia-komitéen i Gjern har igen formået at samle mere ind til forældreløse 
børn i Liberia, end der skulle bruges, så der er blevet hensat midler til 
senere. Og vi vil meget gerne samarbejde med andre grupper, der ligesom 
dem har lyst til at arbejde på et særligt projekt. Det giver meget mening og 
engagement i sagen. 

Som noget nyt har vi lavet et samarbejde med Kristeligt Forbund for 
Studerende (KFS). Vi har altid haft et godt forhold til KFS, og det er vigtigt 
for os, fordi det er et klart fokuspunkt for os at få de unge i tale om 
international mission – heldigvis en passion, vi deler med KFS. Den 
konkrete anledning til aftalen skyldes, at KFS har ansat Ruth Osmundsen 
som udsending til den etiopiske KFS-organisation. Derfor har vi aftalt med 
KFS, at vi skal mødes regelmæssigt og snakke om mulighederne for at sætte 
international mission på dagsordenen for de unge omkring Etiopien, uden 
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at der skal dannes flere ’Etiopiens-foreninger’. Vi ser frem til samarbejdet og 
håber, at det kan være med til at give næste generation en vision for 
international mission.  

I 2021 forsøgte vi at gentage succesen med et stort sponsorløb og flere lokale 
løb, men det blev en mindre succes end i 2020. Vi er klar over, at vi kom til at 
lægge cykelsponsorløbet på det tidspunkt, hvor Danmark var ved at åbne 
op igen, så der var f.eks. en masse fester, der skulle afholdes, og vi er 
afhængelige af, at baglandet har mulighed for at deltage.  

Vi planlægger at holde sponsorløb igen i år, og vi håber baglandet vil bakke 
op om det, for der er faktisk mange mennesker, som ikke kender Promissio, 
som giver deres første gave til arbejdet i forbindelse med sådan et event. Og 
når først de har givet til eventet, så er der også mulighed for at tilbyde dem 
vores blad og andre relevante informationer, og det er der faktisk en del der 
tager imod. Dermed er der flere, der følger med i vores arbejde og beder for 
arbejdet. 

Når vi er inde på sponsorløb må vi også nævne Frøstruphave Efterskole 
(FE). Vi har de seneste år haft et samarbejde med FE, så eleverne har fået 
undervisning og viden om international mission via et projekt gennem os. 
Som af FE’s aktiviteter i bevidstgørelsen omkring international mission 
afholder de et sponsorløb – som falder sammen med skolernes motionsdag 
– og i 2021 samlede de 159.000 kr. ind ved deres motionsløb. Fantastisk.  

Vores eget årsmøde blev igen flyttet og lagt sammen med 
landsudvalgsmødet i oktober.  

PROMISSIOYOUTH 
Vi har igen ikke kunnet sætte fokus på international mission ved de 
forskellige ungdomsevents, som vi plejer, men nu glæder vi os til Påskelejr 
2022 (Kristeligt Forbund for Studerende), hvor vi sammen med 
Israelsmissionens Unge gør opmærksom på international mission. 

Kom Ind-grupperne står stille lige nu, da vi ikke har kunnet åbne dørene til 
private hjem under COVID-19. Men det skal i gang igen. Kom Ind handler 
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om at invitere naboer i området indenfor til spisning for at lære dem at 
kende og møde andre kulturer. 

I 2021 fik de unge også gang i noget helt nyt: Sy en forskel. De syglade unge 
mødes for at sy i genbrugsmaterialer, og de har endda fået støtte til 
aktiviteten gennem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Maja Søndergaard, 
som deltog på GDT '20, har stået i spidsen for gruppen. 
Ud fra sy-gruppen er der vokset et andet projekt, hvor en lille gruppe på fire 
unge søgte og modtog en DUF-bevilling til at rejse til Deborah Centeret, 
Etiopien, på en forundersøgelse til et projekt sammen med pigerne på 
centeret. 

REJSER MED INDHOLD 
COVID-19 har igen skabt begrænsninger på rejserne til Afrika. Ikke bare for 
medarbejdere i Danmark, men også for de vigtige inspirationsture, som vi 
ved har stor effekt i forhold til at få international mission ind under huden. 

Konkret betød det, at vi ikke kunne holde Global Discipleship Training som 
planlagt i 2021. Børkop Højskole (IMB) måtte ikke sende elever ud af 
højskolen i foråret 2021. Efter aftale med IMB tilbød vi så et EDT-ophold: 
Ethiopian Discipleship Training.  EDT bestod af etiopiensdelen af GDT, men 
uden ugerne på IMB, blev ikke det samme som på GDT.  

Deltagerne havde en god tur og vi fandt ud af, at det er et super godt setup, 
som vi har lavet med IMB, for der manglede noget uden forberedelsesdelen 
og de seks uger efter opholdet i Etiopien.  

Det gav en del ekstra arbejde, fordi vi skulle lave et online intro-uge-kursus 
og et extro-uge-kursus i Danmark. Det var den tid, deltagerne alligevel 
skulle være i karantæne. Tuja Berg stod for kurserne i Danmark, men der 
var også ekstra arbejde til Lotte og Bjarne Carlsen, da de ikke kunne bevæge 
sig så frit i Etiopien som normalt. Heldigvis kunne det lykkes af få etpar 
danske undervisere derned. Andreas Knudsen og Nicolai Techow havde 
hver en uges undervisning dernede. 
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Her i 2022 er GDT aflyst, men denne gang pga. situationen i Etiopien i 
slutningen af 2021. I skrivende stund ser det heldigvis ud til, at det retter sig, 
så vi har håb om snarlig åbning for rejser til Etiopien igen.  

Det er klart at corona-situationen har gjort, at der ikke det har været andre 
ture – missionsfællesskaber, menigheder eller andre – som har været afsted 
på tur. Dog har vi haft et par volontører i Liberia i efteråret, hvor også Line 
Hede, fra Søndagsskolerne (DFS), og Tuja Berg var i Liberia for at samle 
materiale til et projekt, som gerne skulle resultere i materiale til børne-
junior-klubber.  

Her i februar har vi også kunnet gennemføre en informantionsrejse til 
Liberia, hvor Anika og Marius Thorø Weber hentede tekster og video til 
markedsføringen af Promissios sag.  

COVID-19 har selvsagt også haft betydning for brugen af Mana Galataa i 
Robe. Vi håber, at vi snart kan få gang i huset, som vi har drømt om. 

GENBRUG 
På trods af to måneders nedlukning pga. COVID-19 har vi haft et godt år i 
genbrug. I Brøndbyøster, som er en af vores helt egne butikker, har de lavet 
det bedste overskud i fem år. De nåede i 2021 et overskud på 260.000 kr. 
Samlet set har det også været gældende i de øvrige butikker, så bidraget fra 
genbrugsbutikkerne har samlet set nået op på 532.000 kr.  

Lørdag den 7. august 2021 kunne vi slå dørene op til en ny butik i Skovby, og 
det var skønt at se det engagement, som de frivillige har for den gode sag. 
Egentlig vidste vi godt, at der ville blive et stort engagement, for det er 
sådan det går i alle butikker, som arbejder for et større formål. Det er dog 
skønt at opleve den særlige gejst, som kommer til udtryk under en åbning. 

Vi driver nu to butikker selv, seks butikker sammen med Mission Afrika og 
en butik sammen med Indre Mission. Tak for indsatsen over hele linjen. 

MEDIER 
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Beretningen indeholder ikke ofte et afsnit om Promissios medier, men i år 
er der både sket noget nyt, og samtidig har vi undersøgt noget af det gamle. 

I det forløbne år har vi undersøgt bladet og bladets berettigelse. Vi har 
spurgt læserne, hvad de synes om bladet, og hvad de ville have mere af, 
såfremt de ellers ønsker bladet. Samtidig har vi forsøgt at undersøge, hvor 
vidt tiden var inde til at lave en mere elektronisk version frem for at sende 
et trykt blad ud. Ovenpå undersøgelserne står det klart, at vi fortsat skal 
have et trykt blad, men at vi måske kan begynde at finde nye veje omkring 
indholdet af bladet. Allerede nu benytter vi selvfølgelig artikler og notitser i 
vores andre medier – hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook osv.  

Efter et pilotafsnit i 2020 er vi nu gået i gang med vores nye podcastserie. Vi 
har nu tre afsnit liggende, som alle kan hente med den app, de selv 
foretrækker. Vores podcast har overskriften ”Det handler om mennesker”, 
og det handler selvfølgelig om betydningen af Promissios arbejde. Indtil nu 
er det tidligere missionærer, som vi har lavet podcast med, og de kan klart 
anbefales. 

TORVET 10 ÅR 
I marts kunne 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. 

SEKRETARIAT 
Som normalt har der været gang i computerne på kontoret i Aarhus, selvom 
der har været en del flere hjemmearbejdsdage end normalt. 
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Allerede kort før sidste generalforsamling gik Simone M. Tarp på barsel, og 
da Line R. Nissen ikke var helt færdig med sin barsel, fik vi hende først helt 
tilbage medio juni på 30 t/uge. Hun havde haft en dag om ugen fra nytår. 
Det betød, at vi andre tog en ekstra tørn.  

COVID-19 spillede stadig meget ind på Tuja S. Bergs arbejde, men så blev der 
arbejdet igennem med opstart af en ny genbrugsbutik i Skovby ved Galten, 
og hun fik også ekstra opgaver omkring EDT (se ovenfor) arrangeret og 
afviklet. 

Blandt vores studentermedarbejdere er der også sket lidt, da Andreas 
Knudsen stoppede efter flere år på posten – han har i øvrigt også været 
underviser på både GDT og EDT. Pernille Iversen begyndte efter 
sommerferien, så Andreas kunne lære hende op. Marcus Taulborg er stadig 
vores ungdomsnetværker. Sidste halvdel af 2021 havde vi også Bjarke 
Blohm på kontoret, han var praktikant ud fra 3K-uddannelsen i Aarhus.  

Simon Schøler Kristensen er forsat fuldt beskæftiget som koordinator for 
international mission, som man bliver forvisset om, når man læser hans 
beretning.  

I TORVETs fællesadministration fik vi i foråret Elly Skuldbøl som vores 
primære medarbejder på økonomien, da Henning Thorlund flyttede fra 
Østjylland. Elly har lidt flere timer og kan derfor hjælpe os med lidt flere 
opgaver. Sekretariatsleder Walther P. Hansen er forsat ind over de 
administrative ting, så vi får god assistance fra dem begge. 

Vi gør stadig brug af Rikke Thomassen i forhold til produktionen af bladet, 
og som noget nyt står Anika Thorø Weber for vores podcast-serie. Desuden 
var Anika og hende mand, Marius, på informationstur til Liberia i foråret 
2022, hvor de skulle samle materiale til vores forskellige medier. 

Vi ønsker Guds velsignelse over det nye til Andreas og Simone og siger 
varmt velkommen til både Pernille og Elly. 

TAK 
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Slutteligt skal der lyde en kæmpe tak til alle givere, medlemmer, de trofaste 
forbedere og landsudvalget – Promissio er ikke noget uden jer. Jeg vil også 
gerne takke hele teamet af kolleger – både lønnede og ulønnede. Jeg håber, 
at vi kan blive lidt flere i den kommende tid, så vi kan nå vores mål 
sammen.  

Til slut vil jeg også sige tak for samarbejdet til bestyrelsen. 

 

Frede Ruby Østergård, generalsekretær 

BERETNING OM DET INTERNATIONALE 
ARBEJDE 
ved koordinator for international mission Simon S. Kristensen 

INDLEDNING 
I denne del af årsberetningen gives nogle indtryk fra situationen hos 
Promissios partnere i Liberia og Etiopien og vores samarbejde med dem i 
2021. Coronapandemien påvirkede fortsat partnernes arbejde og vores 
muligheder for at gennemføre de normale besøg af 1-2 ugers varighed hos 
dem. Dette skyldtes bl.a. de lokale regler om coronakarantæne efter 
indrejse. Disse blev dog efterhånden lempet, hvorfor Etiopien og Liberia 
igen blev besøgt i henholdsvis september og november 2021. På det 
personlige plan har det været glædeligt, at jeg siden februar 2021 igen har 
kunnet arbejde fuldtid efter sygemelding som følge af en nakkeforstuvning.  

LIBERIA 
Liberia og dets befolkning kæmper med at komme på fode igen oven på 
coronakrisen. Missionær, Elisabeth Poulsen, oplevede i 2021 en varemangel. 
Mange liberianere lever en tilværelse fra dag til dag, og også på et mere 
strukturelt niveau er der krise. Arbejdsløsheden opleves som værre end 
under både borgerkrigen og ebola. Desuden er det meget vanskeligt at hæve 
penge i banken – uanset om det er liberianske eller amerikanske dollars. 
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Apropos disse to valutaer, skete der i slutningen af 2021 det uventede, at 
liberianske dollars (LRD) efter i mange år at have tabt i værdi over for 
amerikanske dollars (USD) pludselig genvandt en betydelig del af det tabte. 
På halvanden måned faldt kursen fra 1 USD = 170 LRD til kun at kunne få 
142 LRD for 1 USD. Forklaringen er måske, at der opstod forlydender om 
mangel på liberianske dollars, hvorfor efterspørgslen herpå steg. Denne 
kursudvikling gav problemer for alle dem, der får deres løn i USD, men skal 
betale fasteudgifter – herunder skolepenge for deres børn – i liberianske 
dollars. Et positivt indtryk er, at flere udviklingsorganisationer er kommet i 
gang igen med deres arbejde, men ikke i samme omfang som før 
coronapandemien. Hvad angår det politiske klima i landet, forlyder det fra 
Den Lutherske Kirkes biskop, at personer og organisationer, der kritiserer 
regeringen, oplever at blive intimideret på forskellig vis af regeringen og 
dens folk. Dette har kirkeledere også prøvet. Der er dog ikke tale om vold 
eller arrestationer.  

Den Lutherske Kirke i Liberia (LCL)  

Begyndelsen af 2021 blev for LCL præget af forhenværende biskop 
Sumoward E. Harris’ død og efterfølgende minde- og begravelsesceremoni 
over flere dage i slutningen af februar. Det blev livestreamet, for at også 
kirkens partnere og venner i udlandet kunne følge med i begivenheden.  

LCL er fortsat præget af store økonomiske vanskeligheder, som 
coronakrisen desværre ikke har hjulpet på. Således har færre gæster lejet 
sig ind i kirkens gæstehus og konferencelokaler, og man har derfor ikke fået 
de indtægter, man havde håbet på for at kunne betale af kirkens gæld på 
123.000 USD – en gæld, som i høj grad skyldes tilbygning til kirkens 
gæstehus og byggeri af nye lokaler til kirkens hovedkontor i Monrovia. Dog 
er dog også nogle positive nyheder, hvad økonomien angår. Således har 
man fået indgået to flerårige lejekontrakter, der vil bringe kirken gode 
indtægter, og Curran hospital, der i første halvår 2021, nærmest var 
lukningstruet har formået at køre videre – dog med delvis støtte fra 
udenlandske partnere.  
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Aktuelt er rigtig meget opmærksomhed i LCL rettet mod, at kirken d. 23. 
april 2022 skal vælge ny biskop, fordi biskop D. Jensen Seyenkulo i år 
afslutter sin anden og sidste valgperiode. Faktisk fylder det så meget, at 
missionær, Elisabeth Poulsens indtryk er, at meget af det normale arbejde 
de sidste par måneder er gået mere eller mindre i stå. En forklaring kan 
være, at hele fem præster med den krævede mastergrad i teologi har meldt 
deres kandidatur. Der er således mange, der skal have kommunikeret deres 
budskab og samlet tilhørere hertil.  

LCL’s afdeling for mission, evangelisation og diakoni (DMEDM) 

DMEDM oplevede i slutningen af 2020, at antallet af kirkegængere efter 
coronanedlukningen i landet, som netop også betød lukning af kirkerne i 
nogle måneder, var lavere en før corona. Desuden så de et behov for at 
minde evangelister om deres opgaver og give dem redskaber til udførelsen 
af dem. Med tanke på at tage fat på disse udfordringer afholdt DMEDM 
derfor med økonomisk støtte fra Promissio først et seminar for evangelister 
fra seks pastorater og senere vækkelsesmøderækker af tre dages varighed i 
hvert af disse pastorater for på den måde at få folk tilbage i kirken. I 
rapporteringen efter disse arrangementer var det glædeligt at kunne 
konstatere, at evangelister kunne berette, at de rent faktisk nu havde fået 
viden og indsigt, der gjorde dem i stand til i højere grad at kunne arbejde 
selvstændigt. Præster fra nogle af de pastorater, som evangelisterne kom 
fra, fortalte også om mere kvalificerede evangelister, og tillige at de kunne 
begynde at se eksempler på, at folk vendte tilbage til kirken.  

Det teologiske uddannelsescenter i Totota  

Med økonomisk støtte fra Promissio og fra LCL’s andre amerikanske og 
tyske missionspartnere har et hold med 15 elever, hvoraf tre kommer fra 
den Evangelisk Lutherske Kirke i Sierra Leone, i løbet af 2021 samt 
begyndelsen af 2022 afsluttet deres bibelskoleuddannelse. Ligeledes er der 
på centret i Totota blevet afholdt videreuddannelseskurser for både 
diakoner og præster.  
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Pastor Jesse G. S. King er ved siden af sit hverv som leder af centret i Totota 
også koordinator for kirkens universitetsprojektkomité, som arbejder med 
muligheden for etableringen af et luthersk universitet i Liberia. Første 
skridt har været udnævnelsen og myndighedsgodkendelsen af 
sygeplejeskolen ved kirkens Phebe Hospital som Phebe 
Sundhedsvidenskabs-College. Noget tilsvarende er man i færd med 
angående sygeplejeskolen ved kirkens Curran Hospital. Pastor King har 
derudover fortalt, at planen er, at Lutheran Training Institute ved Salayea 
og det teologiske uddannelsescenter i Totota skal udgøre henholdsvis en 
landbrugsafdeling og teologisk afdeling af det lutherske universitet. Fra 
Promissios side følger vi med interesse især udviklingen, hvad sidstnævnte 
angår.  

HIV/AIDS-programmet 

Efter i slutningen af 2020 på grund af utilstrækkelige midler fra CKU – 
Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde – at have fået afslag på en 
ansøgning om knap 500.000 kr. til en ét-årig indsats med det 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, genansøgte HIV/AIDS-programmet og Promissio i april 2021 og fik 
denne gang bevillingen til et projekt med start d. 1. juli. Som noget rimeligt 
nyt gøres en indsats for at oprette 40 spare-/lånegrupper med medlemmer 
fra de 14 lokalsamfundsorganisationer, som HIV/AIDS-programmet har 
etableret og samarbejdet med i flere år. Målet er at øge medlemmernes 
indtægter og opsparinger. I andet halvår formåede HIV/AIDS-afdelingen at 
få etableret 20 ud af 40 spare-/lånegrupper.  

Sideløbende med at HIV/AIDS-programmet og Promissios 
projektbevillinger begynder og slutter, fortsatte i 2021 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 fortsat et 
imponerende stykke arbejde og indsendte i 2021 således 480.000 kr. til OVC-
programmet. I skoleåret 2020-21 blev der ydet støtte til 130 elever, hvis 
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skolegang dog blev påvirket af corona, fordi nedlukningen tilbage i 2020 
betød, at 2020-21-skoleåret for elevernes i de øverste klassetrin blev 
forlænget helt frem til september/oktober 2021. Det nye 2021-22 skoleår er 
således først begyndt i november 2021. Her ydes der støtte til 109 elever og 
desuden også en gruppe på syv unge på erhvervsuddannelse (5) og 
universitetsuddannelse (2). 

ETIOPIEN 
2021 i Etiopien var præget af den konflikt, som begyndte tilbage i november 
2020 i Tigray-delstaten mellem den føderale regeringshær og styrker 
hørende under det ledende parti blandt tigrayfolket, TPLF (Tigray People’s 
Liberation Front). Særligt i andet halvår 2021 mærkede en større del af 
landets befolkning til konflikten, idet TPLF-styrkerne fik erobret store dele 
af nabodelstaterne, Amhara og Afar, og bevægede sig mod syd mod Addis 
Ababa. På et tidspunkt lød meldingerne på, at de kun havde godt og vel 200 
km til hovedstaden. Kampene fandt sted på såvel landjorden som i 
internationale medier. Hvad sidstnævnte angår, beskyldte mange etiopiere 
disse, herunder CNN og BBC, for ukritisk at viderebringe TPLF-propaganda. 
Måske derfor nedlagde den føderale regering i november 2021 forbud mod 
at bringe nyheder fra kampene. Det skete samtidig med, at premierminister 
Abiy Ahmed selv drog til fronten. Tilsyneladende var dette skridt afgørende 
for udviklingen. For derefter gik der kun cirka en måned, før TPLF-
styrkerne var blevet drevet tilbage til Tigray-delstaten. De efterlod dog et 
spor af ødelæggelser af bl.a. skoler og sundhedsinstitutioner. Ikke blot på 
denne måde har civilbefolkningen lidt, men også fordi de i de områder, hvor 
kampene fandt sted ikke kunne komme til at dyrke jorden. Dette har ført til 
fødevaremangel, og generelt har (u)muligheden for at bringe nødhjælp til 
den nødlidende civilbefolkning i Tigray, Amhara og Afar været et 
stridspunkt i forholdet mellem Etiopien og det internationale samfund. 
Langt størstedelen af Etiopiens befolkning har dog hele vejen igennem ydet 
opbakning til premierminister Abiy. Dette kom bl.a. til udtryk ved store 
støttedemonstrationer i Addis Ababa. Desuden fik Abiy og hans parti, 
Fremgangspartiet, en klar sejr ved valget i juni 2021, som dog blev boykottet 
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af enkelte oppositionspartier, samtidig med at valget i afgrænsede dele af 
landet ikke kunne afholdes i juni af logistiske eller sikkerhedsmæssige 
årsager. Senere blev valget så gennemført i disse områder – bortset fra i 
Tigray, hvor valget slet ikke blev gennemført.  

Her i 2022 er den glædelige nyhed, at den i begyndelsen af november 2021 
indførte undtagelsestilstand blev ophævet igen d. 15. februar, og at Abiys 
regering i slutningen af marts udråbte en ensidig våbenhvile, som TPLF så 
tilsluttede sig efter få dage. Problemerne for Etiopiens befolkning er dog 
desværre ikke slut. Meget store dele af det sydlige og østlige Etiopien er 
nemlig ramt af tørke og deraf følgende fødevaremangel efter flere regntider 
med alt for lidt nedbør. Kvæg dør i massevis, og mennesker søger væk fra de 
tørkeramte områder. Således er der nu i Etiopien flere millioner internt 
fordrevne – både på grund af tørke og konflikter. Samtidig har hele landets 
befolkning været vidne til og oplever fortsat store prisstigninger på 
almindelige dagligvarer, og da lønningerne ikke følger med, udhules folks 
købekraft.  

Fra Promissios side har vi løbende fulgt sikkerhedssituationen, som i 
midten af november medførte en anbefaling fra Udenrigsministeriet til alle 
danskere om at forlade Etiopien. Sidenhen er rejsevejledningen for Etiopien 
dog igen blevet lempet.  

Mekane Yesus-kirken (EECMY) 

Coronasituationen forhindrede i 2021 afholdelsen af det årlige partnermøde 
mellem EECMY-ledelsen samt synodepræsidenterne på den ene side og 
repræsentanter fra kirkens internationale missionspartnere – herunder 
Promissio – på den anden. Heller ikke her i februar i år, som normalt er 
tidspunktet for partnermødet, blev det afholdt. Denne gang skyldtes det 
sikkerhedssituationen i Etiopien. Corona- og sikkerhedssituationen har 
desuden udskudt valg til kirkens nationale ledelse. Valg, som normalt skulle 
have været afholdt i slutningen af 2020 eller begyndelsen af 2021 er således 
endnu ikke blevet afholdt. Sideløbende med disse forsinkelser har der i 
efterhånden et par år kørt en proces vedrørende eventuelle ændringer i 
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kirkens organisationsstruktur. Det er endnu uvist, hvordan den ender, men 
der høres forskellige meninger om hvilken struktur, der tjener kirken bedst.  

Mekane Yesus Language and Intercultural Center (MY-LINC) 

Ledelsen af Mekane Yesus-kirken besluttede med virkning fra d. 31. juli 2021 
efter en proces på nogle måneder at lukke Mekane Yesus Language and 
Intercultural Center (MY-LINC), som Promissio havde støttet i mange år – 
primært gennem vores missionær, Berit Østbys tilstedeværelse og arbejde, 
men også med økonomiske bidrag til afholdelse af kurser for lokale 
etiopiske missionærer, præster og evangelister om etablering af 
mellemmenneskelige relationer og forkyndelse af evangeliet på tværs af 
kulturelle og sproglige skel. Kirkeledelsens beslutning skyldtes 
utilstrækkelig økonomi i MY-LINC til at fortsætte driften, som igen var 
forårsaget af et svigtende elevantal gennem de senere år, og også at kirken 
aldrig havde tildelt MY-LINC hverken lokaler eller byggegrund. Herved var 
MY-LINC tvunget til at betale husleje, hvilket gradvist gjorde indhug i 
økonomien. 

Addis Ababa-synoden (AAS) 

Coronakrisen med tilhørende nedlukning og bl.a. deraf følgende mistede 
jobs førte til et fald i de indsamlede beløb i menighederne i AAS og dermed 
også i indtægterne til synoden. Dette medførte så store vanskeligheder med 
at betale lønninger til medarbejderne på synodekontoret, at 
Synodepræsident pastor Dr. Kiros Lakew, så sig nødsaget til at sende en 
anmodning til Promissio om ekstraordinær støtte. Som svar blev 33.500 kr. 
ekstraordinært sendt til AAS.  

Synodepræsident pastor Dr. Kiros Lakew og generalsekretær Berhanu 
Eshete har begge kun cirka et halvt års tid tilbage af deres anden og sidste 
valgperiode. Noget, som har de arbejdet på inden for de sidste par år, er at 
ansøge EECMY om tilladelse til at etablere en bibelskole i synoden. 
Desværre er kirkens behandling af ansøgningen ifølge AAS-lederne kørt 
fast i en uenighed om, hvem der har ansvaret for kirkernes bibelskoler og 
dermed beføjelsen til at træffe beslutning om åbning af nye bibelskoler. 
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Ifølge AAS-ledelsen hævder såvel EECMY’s afdeling for mission og teologi 
som Mekane Yesus Seminary, at ansvaret ligger hos dem. Desværre tyder 
det på, at så længe dette er uafklaret, vil AAS heller ikke kunne åbne nogen 
bibelskole.  

Jesus til nye bydele 

I første halvdel af 2021 satte coronakrisen desværre fortsat en stopper for 
igangsættelsen af den ny fireårige periode for 
menighedsplantningsprojektet “Jesus til nye bydele”, som oprindeligt var 
planlagt til at skulle begynde i starten af 2020. Under besøg hos AAS i 
september blev der derfor underskrevet en ny tidsmæssigt tilpasset aftale, 
så aftaleperioden nu løber fra 1. juli 2021 til 30. juni 2025. Efter disse 
forsinkelser er det glædeligt, at arbejdet med etablering af fem nye 
prædikepladser som led i den nye aftale er kommet i gang. Således er der 
indgået aftaler med fem ”modermenigheder” i AAS om etableringen af 
prædikepladser, og fem evangelister er blevet ansat til dette arbejde. I nogle 
af bydelene har der i forvejen været små bedegrupper, der kan benyttes 
som springbræt til at etablere en prædikeplads i den pågældende bydel.  

Menighedsbaseret diakoni 

Processen om menighedsbaseret diakoni er finansieret af Center for 
Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) som et læringsprojekt. Processen har 
den overordnede tilgang, at lokale menigheder skal identificere og 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. AAS-ledelsen 
står fortsat over for den generelle udfordring, at mennesker i en storby som 
Addis Ababa ikke ejer den landbrugsjord og har de tidsmæssige ressourcer, 
som befolkningen i landområder ofte har – i hvert fald i perioder af året. 
Trods det er AAS-ledelsen vedblevet med at tænke kreativt og tilpasse 
konceptet med henblik på faktisk at gennemføre processen i Addis Ababa. 
Et eksempel, der skal imødegå den udfordring, at befolkningen i Addis 
Ababa ofte flytter fra én bydel til en anden for at finde f.eks. en billigere 
bolig, er at oplære fem såkaldte facilitatorer fra hver af de fem menigheder i 
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stedet for kun to, fordi man derved får en reserve af facilitatorer, hvis nu en 
eller flere skulle flytte fra menigheden. Det er dog ikke kun udfordringer, 
der præger processen. I én menighed er der således blev etableret 
fodboldhold for både drenge og piger, og i en anden har man dannet en 
spare-/lånegruppe, hvor et stigende antal medlemmer mødes regelmæssigt 
for sammen at spare op af deres penge, som de derefter kan låne af til 
forskellige investeringer.  

Ikke bare i Addis Ababa, men også hos de andre CKU-
medlemsorganisationer og deres partnere i andre lande i Afrika, har 
coronapandemien betydet en forsinkelse på cirka ét år i gennemførelsen af 
processen. Derfor har CKU besluttet at forlænge procesperioden 
tilsvarende for at kunne nå i mål med processen og dermed også opnå den 
læring og de erfaringer, man gerne vil høste fra processen.  

Mekane Yesus Seminary (MYS) 

MYS er EECMY’s universitet med blandt andet teologisk uddannelse på 
bachelor- og masterniveau. Flere dages regnvejr i Addis Ababa og omegn 
førte d. 17. august 2021 til en pludselig og kraftig oversvømmelse på ikke kun 
universitetets område, men hele EECMY’s store grund i Mekanisa-bydelen, 
hvor også Promissio missionærbolig og gæstehus ligger, og hvor også flere 
af kirkens nationale ledere og udenlandske missionærer bor. At floden, der 
løber neden for grunden, går over sine bredder i løbet af regntiden er sket 
flere gange før, men denne gang skete det med en hidtil uset kraft og hast, 
som desværre betød, at otte personer omkom i vandmasserne. Det eneste 
glædelige var, at oversvømmelse fandt sted i dagtimerne, for havde det 
været om natten, var mange flere højst sandsynligt druknet. Få dage efter 
oversvømmelsen udsendte MYS et nødråb til kirkens partnere. Promissios 
bestyrelse besluttede hurtigt at sende 100.000 kr. i ekstraordinær nødhjælp. 
MYS anvendte denne til betaling af husleje i forbindelse med genhusningen 
af medarbejdere, som stod uden tag over hovedet, fordi de MYS-huse, som 
de boede i, var blevet ødelagt. Rektoren for MYS takkede mange gange for 
nødhjælpen og forklarede, at en hurtig modtagelse af 100.000 kr. var mere 
værdifuld end 1.000.000 kr. et år efter oversvømmelsen. Ud over 
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nødhjælpen støttede Promissio lige som i 2020 studerende på MYS i at tage 
den teologiske post-graduate diplomuddannelse (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. 
Endelig forsøgtes det i midten af 2021 at rekruttere en missionær til at 
undervise i teologi på MYS. Det lykkedes dog desværre ikke.  

Wabe Batu-synoden (WBS) 

Situationen i WBS er både glædelig og bekymrende. Glædeligt er det, at der 
fortsat er mange eksempler på, at kirken vokser. Således har WBS-ledelsen 
berettet om, at 792 personer – heraf også nogle muslimer – i perioden januar 
til september 2021 er blevet kristne. Sideløbende udvikler antallet af 
menigheder og prædikepladser sig sådan, at der arbejdes på at etablere to 
nye provstier.  

Bekymrende er det derimod, at der er mange og nærmest et stigende antal 
eksempler på forskellige former for modstand mod kirken i WBS og dens 
medarbejdere fra den muslimsk dominerede øvrige befolkning og de 
ligeledes muslimsk dominerede lokale myndigheder. Eksemplerne går på 
hærværk – nogle gange grænsende til ødelæggelse – på kirkebygninger og 
hindringer for erhvervelse af jord til brug for kirkebyggeri og for udvidelse 
af kirkebygninger, selv om man forbliver på kirkens egen jord. Dette 
betyder, at synodeledelsen skal bruge rigtig meget tid på at følge op på disse 
sager ved at besøge myndighedskontorer på forskellige niveauer for at tale 
kirkens og dens medlemmers sag, og faktisk er det nødvendigt på trods af, 
at alle borgere i Etiopien er sikret fuld tros- og religionsfrihed i landets 
forfatning. I WBS oplever man dog, at denne ret ikke bliver respekteret.  

Bibelskolen i Dodola 

Bibelskolen, som er opkaldt efter tidligere DEM-missionær, Janne Pedersen, 
blev også støttet af Promissio i 2021, hvor coronapandemien fortsatte med 
at indvirke på bibelskolen. Således håbede man på at modtage 13 elever på 
første år og 20 på andet år. Reelt kom dog kun henholdsvis 10 og 15. Ifølge 
bibelskolelederen skyldes det corona og hænger bl.a. sammen med, at 
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bibelskolen ikke har tilstrækkelig plads i sine indkvarteringsbygninger. 
Dette giver udfordringer i forhold til at kunne holde afstand for at 
modvirke spredning af corona. Ligeledes betød corona også, at der i 2021 
ikke blev afholdt en egentlig dimissionsfest. Dog lykkedes man med at 
gennemføre undervisning for de afgående bibelskoleelever og deres 
ægtefæller i kristent familieliv i den sidste uge inden afslutningen på 
elevernes bibelskoleophold.  

Det store tema, hvad bibelskolen angår, er 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 det 
niveau, der ligger lige under en uddannelse på bachelorniveau). WBS-
ledelsen beretter om stor efterspørgsel fra menighederne i WBS på at 
opgradere til diplomniveau. Således oplever ledelsen udtalelser fra kirkens 
medlemmer om, at tiden ikke er længere til kun at udbyde uddannelse på 
certifikatniveau. Derfor indsamler bibelskolelederne og lederen af WBS’ 
afdeling for mission og teologi information bl.a. fra Tabor Evangelical 
College i Hawassa om, hvad der kræves for at gennemføre opgraderingen til 
diplomniveau. Der vil være behov for både flere bygninger og flere lærere. 
Til dette formål anmoder bibelskole- og synodeledelsen om både forbøn og 
økonomisk hjælp.  

Andre aktiviteter i Wabe Batu-synoden 

Som eksempler på andre aktiviteter i Wabe-Batu-synoden i 2021 trækkes 
følgende frem: 

• Igen i 2021 støttede Promissio afholdelsen af et kursus om kristen-
muslim-relationer. 34 præster, evangelister og lægfolk deltog med henblik 
på at give den nye viden videre i deres egne menigheder. Det vækker det 
glæde at kunne læse, at relationen mellem kristne og muslimer nogle steder 
har nået dertil, at man inviterer hinanden til f.eks. bryllup, og der er også 
beretninger om påbegyndte bibelstudier med muslimske religiøse ledere.  

• I alt 292 kvinder og mænd deltog i kurser tre forskellige steder i 
synoden om kvinder og deres mulighed for at tjene i kirken som bl.a. 
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menighedsrådsmedlem og søndagsskolelærer. Målet var egentlig 87 
deltagere, men fordi koordinatoren af kvindearbejdet i WBS havde 
kommunikeret godt med de lokale ansvarshavende for afholdelsen af 
kurserne, og fordi mange var villige til selv at betale mad m.m. i forbindelse 
med kursusdeltagelsen blev deltagerantallet så højt.  

• 126 unge deltog i kurser i tre forskellige steder arrangeret af WBS’ 
ungdomskoordinator. Undervisningen handlede bl.a. COVID-19 og 
forebyggelse heraf samt om unge og mission. I ungdomskoordinatorens 
rapport er det interessant, at flere unge udtrykker vilje til at blive udsendt 
som missionær til andre lande.  

• Med en bevilling fra CKU implementerer EECMY’s 
udviklingsafdeling i WBS et projekt i Nansebo distrikt med det formål at 
øge landbrugs- og husdyrholdsproduktionen samt diversificere 
målgruppens levegrundlag. Desuden vil projektet sikre øget respekt for 
kvinder og børns rettigheder. Lederen af EECMY’s udviklingsafdeling i WBS 
beretter om gode fremskridt. Fra Promissios side håber vi at kunne 
gennemføre et tilsynsbesøg her i 2022.  

Dawe Serar distrikt 

I 2021 har vi fortsat haft et ønske om at gøre en indsats sammen med kirken 
for befolkningen i den allerøstligste og ofte tørkeramte del af WBS – nemlig 
i Dawe Serar distrikt. Det kom til udtryk ved, at vi ansøgte om og fik CKU-
bevilling til en forundersøgelse, der skulle lede frem til en ansøgning om en 
mere end to mio. kroner stor bevilling fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) 
til et udviklingsprojekt, fordi det af de lokale myndigheder skønnedes, at 
der netop var behov for et egentligt udviklingsprojekt frem for en 
nødhjælpsindsats. Ansøgningen blev udarbejdet og indsendt, men endte 
desværre med et afslag. Sidenhen har der udviklet sig en egentlig tørkekrise 
i området med tab af meget kvæg som følge af sult og tørst. Det fik os her i 
2022 til at indsende en anmodning til CISU’s nødhjælpspulje om at åbne den 
med henblik på tilladelse til at indsende en nødhjælpsansøgning, men også 
dette blev desværre afslået.  
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Win Souls for God (WSG) 

WSG oplevede i 2021 den forandring, at tre nye medarbejdere kom til på 
WSG’s hovedkontor som enten afløsere for tidligere medarbejdere eller i 
nyoprettede stillinger. Indtrykket er, at disse nye medarbejdere har betydet 
en organisatorisk styrkelse af WSG. En anden forandring er, at WSG’s leder 
og medstifter, Gizachew Ayka, i 2021 blev valgt ind i byrådet i Addis Ababa 
for premierminister Abiys parti, Fremgangspartiet. Det er stadig for tidligt 
at sige, hvad det kommer til at betyde for hans engagement i WSG.  

Den del af WSG’s arbejde, som Promissio støtter økonomisk, er Deborah-
centret i Addis Ababa, hvor unge kvinder, der har levet som sexarbejdere, 
bor og får en uddannelse, der kan give dem mulighed for en anden levevej. 
For at ruste dem både menneskeligt og åndeligt til et nyt liv skal alle 
desuden hjælpe til med både madlavning og rengøring og deltage i de 
daglige andagter. De seneste år har man oplevet udfordringer med at få nye, 
unge sexarbejdere til at forlade gaden og de penge, de tjener som 
sexarbejdere, og flytte ind på Deborah-centret. Derfor tilbyder WSG 
interesserede sexarbejdere, at de kan besøge og overnatte på Deborah-
centret for at prøve stedet af. Måske har dette tilbud båret frugt for i hvert 
fald har man i 2021 har fuldt hus på Deborah-centret, dvs. 16 unge kvinder. 
Spændende er det, at WSG har kunnet indlede et samarbejde med det 
femstjernede Hyatt Hotel i Addis Ababa, hvor nogle unge kvinder fra 
Deborah-centret i løbet af seks måneder modtager oplæring i forskellige 
hotelfunktioner – herunder som stuepige og receptionist.  

Promissio i Etiopien 

Byggeriet i Robe af Mana Galataa (hvilket betyder ”takkens hus” på oromo) 
stod færdigt i slutningen af 2020, og den 26. januar 2021 blev dette fejret med 
en forbønshandling, hvor omkring 30 mennesker var samlet. Blandt de 
fremmødte var EECMY’s generalsekretær, pastor Teshome Amenu, WBS-
præsident, pastor Mude Bati, entreprenør Sisay og mange andre, som 
udtrykte glæde over samarbejdet og håb om, hvad Mana Galataa kan 
komme til at betyde for kirken i både Etiopien og i Danmark.  
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Til at assistere med ledelsen af de etiopiske medarbejdere ved Mana Galataa 
i form af vagtmænd, havemænd og hushjælpere blev Yadeshi Alemu ansat i 
efteråret 2021. Hun har tidligere været leder for en skole tilhørende Mekane 
Yesus-menigheden i Dodola og været en aktiv del af arbejdet i WBS i mange 
år og i den forbindelse også besøgt Danmark.  

Promissios administrator i Etiopien, Tesfaye Thomas, er i 2021 kommet 
bedre ind i arbejdet og vil i de kommende måneder besøge Mana Galataa 
månedligt for at bistå Yadeshi i forhold til administrationen og udbetaling 
af løn til medarbejderne ved Mana Galataa og for at følge op på, hvordan de 
har det.   

MISSIONÆRER OG KORTTIDSUDSENDINGE 
Elisabeth Poulsen fortsatte i 2021 sit arbejde i LCL’s skoleafdeling (LCLSS) 
med styrkelse af lærerne i LCL’s knap 30 skoler. Geografisk har hun haft 
særligt fokus på lærerne og deres arbejde på skolerne i Harrisburg og Salala, 
men også gennemført kurser for lærerne fra kirkens øvrige skoler. Tematisk 
og klassetrinsmæssigt har hun koncentreret sig om læsning og skrivning i 
indskolingen, da grundlaget dér lægges for elevernes indlæring i resten af 
deres skolegang. Et særligt projekt, som hun påbegyndte i 2021, for at 
understøtte elevernes læsetræning var distribution af en stor mængde 
bøger, som LCLSS tidligere havde fået foræret fra USA, men som aldrig var 
kommet ud til skolerne. Til det formål blev der med midler fra Lærernes 
Missionsforening og en donation fra en privatperson sat gang i fremstilling 
af bogskabe – ét til hver af kirkens skoler – til opbevaring af de nævnte 
bøger, som eleverne kan øve deres læsefærdigheder med. En særlig 
udfordring i 2021 var, at Elisabeth oplevede sig fanget i de 
samarbejdsvanskeligheder, der udspillede sig mellem de liberianske 
medarbejdere i LCLSS og den amerikanske missionær, som kirkens ledelse 
tilbage i 2020 havde indsat som midlertidig leder i skoleafdelingen efter den 
hidtidige leders død. Den midlertidige leder fratrådte med udgangen af 2021, 
og nu afventer LCLSS, at kirkens ledelse udpeger en ny leder.  

Hvad angår opgaver mere direkte relateret til Promissio, har Elisabeth 
spillet en vigtig rolle i forhold til planlægning og gennemførelse af Liberia-
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opholdet for de volontører, som i efteråret var i Liberia. Se mere nedenfor. 
Desuden har hun under ophold på Færøerne holdt møder i det omfang, som 
coronaen har tilladt det, og her i begyndelsen af 2022, da det ikke var muligt 
at gennemføre fysiske møder på Færøerne, kom hun i stedet ud til mange 
flere mennesker under sin medvirken i nogle radioudsendelser.  

Som i 2020 krævede 2021 også stor omstillingsevne af Lotte og Bjarne 
Carlsen. Det kom til udtryk, da de var værter for det, der i 2021 blev til 
Ethiopian Discipleship Training (EDT), fordi Børkop Højskole ikke kunne 
tage del i det normale samarbejde om Global Discipleship Training på grund 
af coronarestriktioner i Danmark. Det betød, at EDT-programmet skulle 
tilrettelægges på en anden måde end de tidligere år. Desuden blev nogle 
undervisere forhindret i at medvirke, og sygdom blandt EDT-deltagerne 
afkrævede også, at der mange gange skulle tænkes nyt og lægges 
alternative planer. Omstillingsevne blev også nødvendig af andre årsager. 
Se mere nedenfor.  

I maj og juni var de på undersøgelsesture til Østbale provsti og Delo Mena 
provsti for både selv at blive bedre kendt med kirkens vilkår, arbejde, 
udfordringer og behov i de to provstier og for at kunne berette herom til os 
på sekretariatet i Aarhus og under mødearbejde på bibelcampings i 
Danmark. Turene gennemførte Lotte og Bjarne sammen med de to 
provster. Herved fik de etableret en god relation til dem og fungerede 
derefter som brobyggere mellem de to provstier og os på sekretariatet. 
Dette kommer os til gavn nu i videreførelsen af den proces, som Bjarne fik 
påbegyndt, omkring planlægning af indtægtsgenererende aktiviteter i de to 
provstier med henblik på Promissio-støtte med startkapital til netop disse 
aktiviteter.  

Ved siden af oplæringen af Yadeshi og de andre etiopiske medarbejdere ved 
Mana Galataa lykkedes det i efteråret 2021 Lotte at afslutte sit masterstudie 
i teologi, og i forbindelse med Bjarnes deltidsarbejde på 
universitetshospitalet i Goba fik han udarbejdet en ansøgning til Genbrug 
til Syd-puljen i Danmark. Den kastede en bevilling af sig med det formål at 
få sendt brugt hospitalsudstyr fra Danmark til hospitalet i Goba. 
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Sideløbende med alt dette har Bjarne varetaget opgaverne i forbindelse 
med sin funktion som Promissios landerepræsentant i Etiopien. Dette 
indebar bl.a. personaleadministration af de etiopiske medarbejdere ved 
Mana Galataa og rådgivning til Tesfaye Thomas i Addis Ababa.  

Berit Østby måtte efter at have arbejdet der i mange år desværre være 
vidne til, at MY-LINC blev lukket. Efter kommunikation frem og tilbage hen 
over sommeren 2021 blev det aftalt med EECMY-ledelsen, at Berit i stedet i 
september 2021 skulle begynde et arbejde som tværkulturel rådgiver i 
kirkens missionsorganisation – Mekane Yesus International Mission 
Society (MY-IMS) med særligt fokus på at udruste og vejlede etiopiske 
missionærer før, under og efter deres udrejse til missionærtjeneste i andre 
lande. Her kan hun gøre brug af sin egen personlige erfaring som mangeårig 
medarbejder i international mission såvel som sin erfaring fra MY-LINC 
med træning af etiopiske præster og evangelister i tværkulturelle relationer 
og herunder bevidstgørelse om vigtigheden af at lære lokale sprog med 
tanke på at kunne række ud til lokalbefolkningen og forkynde evangeliet 
på tværs af kulturer. Ved siden af afskeden og starten hos MY-IMS fortsatte 
Berit i 2021 sine Promissio-relaterede opgaver som kontaktperson til WSG 
og Deborah-centret, som hun besøger for at følge udviklingen der.  

Berits mand, Mehret-Ab Bereke Beraki, der stammer fra Eritrea, 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. På den forestående medarbejdersamling her i april 2022 skal han give os 
andre medarbejdere noget baggrundsviden om Eritrea, som kan være 
gavnlig i arbejdet med eritreiske migranter i Danmark.  

For såvel Lotte og Bjarne som for Berit og Mehret-Ab fyldte den 
ovennævnte oversvømmelse og konflikten i landet meget. Førstnævnte 
kom nemlig dagen efter, Lotte og Bjarne var landet i Addis Ababa efter et 
sommerophold med mødearbejde og ferie i Danmark og inden deres videre 
rejse til Robe. Vandmasserne kom i så pludselig og stor en mængde, at det 
mudrede vand trængte ind i både Promissios missionærbolig, hvor Lotte og 
Bjarne befandt sig, og i den lejlighed, som Berit og Mehret-Ab bor i. Vandet 
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forsvandt heldigvis lige så hurtigt, som det kom, men derefter fulgte en 
omfattende rengøring, og værre var bevidstheden om, at mennesker, som 
de kendte, var omkommet. Desuden vedblev der at være en bekymring for, 
om en lignende oversvømmelse kunne finde sted igen i den resterende del 
af regntiden. Konflikten i landet kom også til at fylde meget i tankerne – 
ikke fordi de følte sig truet, men fordi den fyldte i alle samtaler og medier. 
For Lotte og Bjarne fik den også den konsekvens, at de måtte fremrykke 
afrejsen til jule- og nytårsophold i Danmark, fordi den danske 
rejsevejledning i midten af november blev ændret til at anbefale alle 
danskere at forlade Etiopien.  

I lighed med tidligere år lykkedes det i maj-juni 2021 efter afklaring vedr. 
corona-situationen i Etiopien at sende Finn Aasebø Rønne fra Dansk Bibel-
Institut til Ethiopian Graduate School of Theology som korttidsunderviser 
på et kompaktkursus i faget historiografi og metoder i historiske studier 
anvendt på Afrikas kirkehistorie. I 2021 havde han et hold på 21 studerende, 
hvis arbejde med at indsamle skriftlige og mundtlige kilder i forbindelse 
med skrivning og aflevering af en kirkehistorisk opgave om deres kirkelige 
sammenhæng blev noget vanskeliggjort af corona og konflikten i landet. 

Til at assistere Lotte og Bjarne under EDT udsendtes Vibeke og Claus 
Clausen som voksenvolontører til Robe i Etiopien. De måtte dog på grund 
af familiemæssige årsager rejse hjem før tid. I stedet for dem rejste de 
forhenværende missionærer, Inger og Arne Holmgaard til Robe som 
voksenvolontører og var der indtil afslutningen på EDT.  

Fra september til december 2021 var Christina Rønne Sørensen og Sara Vogt 
Hansen volontører i Liberia. Under deres ophold fik de et indgående 
kendskab til kirkens program for forældreløse og sårbare børn med bl.a. 
deltagelse i en lejr for disse børn. Desuden prøvede de kræfter med 
undervisning på LCL’s St. Peter’s skole i Monrovia. Deres ophold i Liberia 
fandt sted efter forudgående aftale med Kirke til Kirke-projektet, som er et 
samarbejde mellem Herning Nordre og Søndre Provstier samt Ikast-Brande 
provsti. Som led i denne aftale har Christina og Sara nu her i første kvartal 
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2022 været ansat til at holde et stort antal møder i det midtjyske for at 
fortælle om deres oplevelser og indtryk fra Liberia. 
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