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I Promissio har vi i den senere tid 
beskæftiget os en del med, hvor meget 
international mission egentlig fylder hos 
kristne i Danmark. Vi kan se, at mange 
følger med og gerne vil vide noget om 
vores arbejde i Promissio, og det glæder os 
naturligvis meget. 

Samtidig oplever vi også meget lav 
interesse i forhold til at blive udsendt som 
missionær, og det undrer os. 

Vi kigger naturligvis indad for at se, 
hvad vi selv kan gøre, men samtidig har vi 
funderet over det på et mere overordnet 
plan.

Det var også en af grundene til, at 
temaet på årsmødet i april var: ”Hvad 
fylder international mission i de kristne 
fællesskaber i Danmark?” 

Noget af det, jeg særligt husker fra 
paneldebatten og samtalerne, var en –
forsimplet – opstilling af forskellen på 
førhen og nu. Måske sagde vi tidligere: 
»Jesus har brug for dig«. Hvor det nu i 
højere grad lyder: »Jeg har brug for Jesus«?

Reelt er begge dele sandt, selvom vi 
selvfølgelig bør tage med i beregningen, 
at Gud er almægtig og kan føre sin vilje 
igennem uanset os.

Der kan dog være noget om, at vi tidligere 
lagde mere vægt på tjenesten, hvor vi i 
højere grad i dag lægger vægt på vores 
eget behov for relationen til Jesus. Og 
så har vi som mennesker måske ofte det 
udgangspunkt, at det ikke må koste os 
noget? 

Når vi lægger det sammen med den 
stærke individualisme, som lige nu er i 
højsædet, så er der måske ikke langt fra, at 
prisen er høj, til at den er for høj? Prisen for 
at tjene ved at rejse ud bliver måske hurtigt 
uoverskuelig – og står måske i vejen for at 
overveje gevinsterne ved at tage af sted for 
en tid. 

Vi håber og beder til, at flere må ønske 
at ”betale” prisen, så de, vi og partnerkirken 
kan få del i velsignelsen, der følger med – 
og Promissio også i fremtiden kan sende 
missionærer til Guds mission. 

HVEM HAR BRUG FOR 
HVEM? 
Vi har brug for Jesus, og han vil bruge os. Det 
er en sandhed, der varer ved – og som også 
har konsekvenser.

Frede Ruby Østergård, generalsekretær
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Hvordan når vi ud til dem, der har lyst til 
at være missionærer? Det er det helt store 
spørgsmål for Promissio for tiden, for det er 
indtil videre ikke lykkedes at få stillingerne 
som missionærer besat.

»Vi er overbeviste om, at der findes 
mennesker, der har et kald til at rejse ud, 
men vi mangler at nå ud til dem – og måske 
mangler de også at høre deres kald,« siger 
Promissios generalsekretær, Frede Ruby 
Østergård. 

Derfor sætter Promissio nu flere ting i 
gang for at finde de mennesker, som har lyst 
til at være bindeled mellem organisationen i 
Danmark og samarbejdspartnerne i syd.

»Først og fremmest har vi behov for hjælp 
fra alle vores venner – at de vil være med til 
at udbrede kendskabet til, hvad det vil sige 
at være missionær, og også at vi mangler 
missionærer,« siger Frede Ruby Østergård 
og fortsætter:

»Samtidig kigger vi også indad i 
forhold til vores kommunikation, hvor vi 
arbejder på at tydeliggøre, hvilke opgaver 
missionærerne har, og vi håber også at 
kunne fjerne nogle af de fordomme og 
barrierer, der kan være i forhold til at tænke 
det som en mulighed at rejse ud.«

Unik mulighed for vennepar
I øjeblikket søger Promissio missionærer 
til Etiopien, både til Robe i den sydlige del 
af landet og til hovedstaden, Addis Ababa. 
Til stillingen i Robe er der behov for et par, 

PROMISSIO SØGER 
MISSIONÆRER – OG HAR 
BRUG FOR DIN HJÆLP

Arkivfoto. Promissio vil forsøge at nedbryde nogle af de fordomme, der kan være om, hvad det vil 
sige at være missionær. Her er det tidligere missionær, Anders Møberg, der familie-hygger sammen 
med to af sine børn. 

Promissio intensiverer indsatsen for at få missionærer til Etiopien og 
har brug for hjælp til at nå ud til de mennesker, som har et kald til at 
rejse ud.

Af Rikke Thomassen, journalist

mens stillingen i Addis Ababa både kan 
være for et par og for en enkelt person.

»Lige nu er der også en helt unik 
mulighed for, at to vennepar kan rejse 
ud. Selvom der er afstand mellem Robe 
og Addis Ababa, er der lagt op til et tæt 
samarbejde mellem de to enheder, særligt 
i forbindelse med vores forløb for unge på 
Global Discipleship Traning i tre måneder 
hvert forår, men også i løbet af året. Dermed 
kan man udvikle og udbygge et venskab 
ved at rejse ud og tage del i hinandens 
oplevelser, opgaver og hverdag,« siger Frede 
Ruby Østergård. 

Søger ikke kun teologer
For at være sikker på at missionærerne 
kan få opholds- og arbejdstilladelse, er der 

lagt op til, at man skal have en form for 
teologisk baggrund, men det er Promissio 
klar til at udfordre. 

»Vores erfaring er, at det er ret ligetil 
at få opholds- og arbejdstilladelse, hvis 
den ene person i et par har en eller anden 
grad af teologi, for eksempel bachelor 
eller diplom. Men måske kan mindre 
teologi også gøre det? Måske er det nok 
at have haft kristendom som linjefag på 
læreruddannelsen eller være 3K’er? Det er 
noget af det, vi er klar på at prøve – og det 
gælder også alle andre faglige baggrunde,« 
siger Frede Ruby Østergård og håber, at alle 
de nye tiltag kan være med til, at Promissio 
snart kan sende nye missionærer til 
Etiopien.  



Alle skal kende Gud og mærke hans kærlighed. Det mener Morris 
Klonley fra Liberia, der selv går forrest for at dele evangeliet – 
bogstavelig talt.

Af Anika Thorø Weber, journalist

MORRIS GÅR TI TIMER 
I JUNGLEN FOR AT 
FORTÆLLE OM JESUS 

ATR
Morris Klonley ser op på den sorte tavle, 

hvor hans underviser netop har skrevet en 
forkortelse. 

For udeforstående kan de tre bogstaver 
lyde som rent volapyk, men det er det 
ikke for Morris og de omkring 20 andre 
studerende, der denne dag sidder klar bag 
hver deres skrivepult.  

Selvom uret for længst har passeret 16.00, 
hvor dagens undervisning egentlig skulle 
slutte, så er de studerendes blikke fast rettet 
mod tavlen og underviseren foran dem. 
For de studerende ved, at dagens emne er 
vigtigt. 

”African Traditional Religion”, ATR, er 
nemlig ikke et fag, man skipper her på 
det teologiske uddannelsescenter Louis T. 
Bowers Lay Leaders and Ministers Training 
Center, der uddanner evangelister. 

»Jeg går her på skolen for at lære om Gud, 
så jeg fortælle andre om, hvem Gud er, og 
hvad han har gjort for dem,« siger 46-årige 
Morris fra sin plads på forreste række. 

Og det er netop derfor, at ATR er på 
skemaet i dag. De studerende på centeret 
skal nemlig ikke blot lære biblen at kende, 
så de kan påtage sig vigtige opgaver i deres 
lokale kirker rundt i Liberia. Målet er også, 
at de kender den traditionelle afrikanske 
kultur og religion så godt, at de ved, hvordan 
de bedst deler evangeliet med alle omkring 
dem – både i og uden for kirken. 

Morris Klonley ser det som sin vigtigste opgave at dele evangeliet med folk i landsbyerne omkring 
sig – også selvom det betyder mange timers gang af små smalle stier dybt inde i junglen. 
 Fotograf: Marius Thorø Weber
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»I mit lokalområde er der nogen, der 
ikke tror på vores Gud. Jeg påtvinger dem 
ikke min religion, men jeg giver dem en 
hånd, hvis de beder om hjælp,« siger Morris 
Klonley. 

En stædig gang
Det er ikke tomme ord, når Morris siger, at 
han vil arbejde for, at alle skal lære Gud at 
kende. 

Selvom han i dag sidder næsten klistret 
til sin stol for at lære, så er det ikke altid, 
han holder benene i ro. Tværtimod.

Mellem de ni uger lange ophold på 
centeret i byen Totota i det centrale Liberia 
er Morris tilbage i sin hjemlandsby i praktik 
– og her får han godt gang i bentøjet. 

Området Kwaa i det nordvestlige Liberia, 
hvor Morris kommer fra, ligger nemlig dybt 
inde i junglen, hvor hundrede meter høje 
træer omkranser hans hjemby, og herfra 
bevæger den evangeliststuderende sig ud 
i de nærliggende landsbyer for at prædike 
evangeliet til sine landsmænd.

»Flere steder er der to, tre eller fire timers 
gang mellem hver by,« siger Morris, der må 
gå ad de små, rødbrune jordstier for at nå 

Undervisningen på uddannelsescenteret i Totota foregår primært på liberiansk engelsk, men til tider også på lokale stammesprog, så eleverne kan blive 
bedre til at dele evangeliet med alle omkring sig – uanset sprog. Fotograf: Marius Thorø Weber

frem til nabolandsbyerne.
Men det stopper ham ikke. Nogle gange 

går han helt op mod ti timer for at nå sit 
mål. 

»Gud skal kendes overalt. Det er derfor, 
jeg bliver ved med at gå,« siger Morris. 

En nødvendig gang
I Morris’ hjemområde i junglen er der kun 
én uddannet præst – og det gælder ikke 
bare i Kwaa. Overalt i Liberia har kirken 
vokseværk, og det betyder, at der ikke er 
nok præster til at støtte op om kirkerne ude 
i de små lokalsamfund. Der er derfor brug 
for folk som Morris. 

Det fortæller Jesse King, der er skoleleder 
på bibeluddannelsen i Totota, som lige nu 
har omkring 150 studerende tilknyttet. 

»De evangelister, vi uddanner, er meget 
vigtige for kirkens liv. Det er dem, der er til 
stede lokalt, hvis folk er i problemer,« siger 
skolelederen.  

»Vi sørger for, at de studerende er solidt 
rodfæstet både i teologi, bibelhistorie og 
den praktiske hverdag som evangelist. Det 
gør dem til gode prædikanter, så de kan 
være med til at bekæmpe falsk lære og 

påtage sig vigtige opgaver i kirken,« tilføjer 
skolelederen, hvis elever går på skolen i en 
toårig periode fordelt på fire skoleophold.

Andre går med
Med det stigende antal kirkegængere 
i Liberia er der god grund til, at Morris 
holder gang i bentøjet i sin iver efter at dele 
evangeliet. 

Det gælder også hans 56-årige 
studiekammerat Korfo Johnsen, der 
har efterladt sine fem teenagebørn i sin 
hjemlandsby for at blive klogere på Bibelens 
Gud. 

»Der er brug for flere, der vil hjælpe med 
at dele evangeliet. Dem vil jeg gerne være 
én af,« siger Korfo Johnsen, der ligesom 
Morris kommer fra Kwaa, hvor teologisk 
uddannelse er en mangelvare.  

Morris Klonley er enig: 
»Min vigtigste opgaver er at dele 

evangeliet i jungleområderne omkring mig. 
For jeg ved, hvor vigtig Gud er. Jeg ved, hvad 
Gud har gjort og stadig gør for mig,« siger 
han.  



     

Evangelisten, Diriba Mengistu, havde troet, at han skulle være selvstæn-
dig erhvervsdrivende, men kunne ikke slippe tanken om mission. Gennem 
projektet ”Jesus til nye bydele” er han nu ansat til at udbrede evangeliet i 
et område nord for Addis Ababa.

Af Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator 
Interview ved Berit Østby, missionær i Etiopien

FÆLLESSKABET I 
BOTORA DRØMMER 
STORT, SELVOM DET 
HAR EN PRIS

På de frodige sletter nord for Addis Ababa 
vokser et nyt kristent fællesskab frem i 
byen Botora. Området er fredeligt, og det er 
et godt sted at bo med nok af sol og regn – 
samtidig har området også gode betingelser 
for at udbrede evangeliet.

I Botora bor der mange ortodokse kristne 
og en hel del waaqeffataa’er, som tilhører 
en traditionel religion, der på flere måder 
minder om kristendommen. 

Diriba Mengistu er evangelist i Botora. 
Han fortæller, at waaqeffataa’erne tror på 
en gud, som har skabt himmel og jord, men 
ikke på Jesus Kristus som frelser. Det åbner 
mange gode samtaler, hvor han kan bringe 
Jesus på banen. Han fortæller – ligesom 
apostlen Paulus gjorde – om den gud, som 
er ukendt for dem, men som han som 
kristen kan vise, hvem er, og kan vise vejen 
til. 

Da Diriba og nogle andre for nyligt var 
ude at evangelisere, blev otte waaqeffataa’er 
kristne.

Diriba Mengistu (i midten) sammen med en del af medlemmerne i outreachet i Botora.



»Jeg brænder for, at flere skal lære Jesus at kende og opleve hans kærlighed! Folk trænger til 
kærlighed og enhed,« siger Diriba Mengistu, som har viet sit liv til at evangelisere
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Kunne ikke slippe tanken om evangelisation
Diriba troede ellers ikke, at han skulle være 
evangelist. Han troede, han skulle være 
selvstændig erhvervsdrivende og havde set 
for sig, hvordan han kunne dyrke jorden, 
købe sig en bajaj og studere økonomi. 
Men han kunne ikke slippe tanken om 
evangelisation. 

I menigheden i Sululta, som er Botoras 
modermenighed, var Diriba frivillig 
evangelist, og da en fra menigheden så hans 
potentiale og det kald, han bar på, foreslog 
han, at Diriba skulle læse teologi. Det har 
han gjort de seneste somre, og han har nu 
en diplomuddannelse i teologi.

»Jeg brænder for, at flere skal lære Jesus 
at kende og opleve hans kærlighed! Folk 
trænger til kærlighed og enhed,« siger 
Diriba, som har viet sit liv til at evangelisere.

Det har en pris
Fællesskabet i Botora rummer 60 voksne 
medlemmer og 33 børn og har lige nu status 
af ”outreach” i Mekane Yesus-kirken. Hver 
fredag er der faste og bøn i outreachet, 
og søndag holder de gudstjeneste og 
søndagsskole for børnene. De har også kor 

og ungdomsaktiviteter hver lørdag.
Men væksten har en pris.
For Diriba selv har outreachet i Botora 

kostet ham hans fremtidsplaner og 
økonomiske sikkerhed, men der ligger også 
udfordringer og lurer i området.

»Området er fredeligt, men det viser sig 
ofte, at når de kristne fællesskaber vokser, 
så møder de modstand fra ikke-kristne – 
ofte i form af stenkast eller anden chikane,« 
fortæller Diriba.

Ønsker at danne en menighed
Diriba er ansat af Mekane Yesus-kirkens 
Addis Ababa-synode gennem det fælles 
projekt ”Jesus til nye bydele”, hvor han 
sammen med fire andre evangelister 
planter outreaches fem forskellige steder i 
og omkring Addis Ababa.

Et outreach er en mindre, lokal gruppe, 
der kan vokse til at blive en menighed. 
Medlemmerne i Botora har planer om at 
plante et nyt outreach i omådet Tullu Kosi, 
og de ønsker også at ansætte en præst 
inden for de kommende år, så de kan blive 
en fuldgyldig menighed.

En af de kristne i Botora har givet et 

stykke land til outreachet, hvor de har 
bygget et lille skur af bølgeblik, men de 
drømmer om at kunne bygge et ordentligt 
kirkehus, for de oplever, at gruppen stadig 
vokser.

Fællesskabet i Botora har dermed store 
drømme og visioner om at vokse og udbrede 
evangeliet, og de arbejder ihærdigt for at 
leve drømmene ud.  

HVAD ER ET OUTREACH?

I Mekane Yesus-kirken er der forskel 
på outreaches og menigheder. En 
menighed er en etableret kirke med en 
præst og et vist økonomisk grundlag. 

Alle menigheder har som en del af 
deres evangelisations-arbejde et eller 
flere outreaches, som også kaldes 
prædikepladser. Det er mindre, lokale 
grupper, som kan vokse til at blive 
menigheder en dag. Outreachet i 
Botora hører under menigheden i 
Sululta.

DET KOSTER KUN 240 KR.

Diriba Mengistu er ansat som evan-
gelist af Mekane Yesus-kirkens Addis 
Ababa-synode, og hans beskedne 
evangelistløn bliver betalt af Promissio 
og synoden.

For 240 kr. kan du betale en uge af 
Diribas løn. For 970 kr. kan du betale for 
en måned.

•  Støt via MobilePay til 395001. 
Skriv adresse + CPR-nummer, 
hvis du ønsker fradrag.

•  Støt via kreditkort på  
stot.promissio.dk

•  Støt via banken til konto  
2207 0062262753

Tak for din gave.



LYT TIL PODCASTS MED TIDLIGERE 
MISSIONÆRER

I Promissios podcastserie ”Det livsforvandlende møde” 
fortæller tidligere missionærer gribende historier fra deres 
tid som udsendte.

Grethe Skov Seeberg fortæller om den rørende afsked med 
faderen, der grædende løber efter toget på perronen. Ingrid 
Smidt fortæller om det kald, hun ikke havde, og Bodil og Jens 
Arne Skjøtt fortæller om, hvordan de nær havde mistet deres 
ene søn. Alt sammen for at tjene et land, et folk og Gud et 
andet sted i verden.

Der er lige nu tre afsnit tilgængelige, og det næste bliver 
udgivet i juni. Du finder alle afsnit på Apple Podcasts eller 
Spotify. Søg på Promissio.

DEN LUTHERSKE KIRKE I LIBERIA HAR 
FÅET NY BISKOP

Den 23. april var der bispevalg i Den Lutherske Kirke i 
Liberia. Den siddende biskop, Jensen Seyenkulo, havde 
siddet sine to valgperioder, så pladsen var åben for nye 
kræfter. Fem kandidater var med i slutspillet, og i sidste ende 
faldt valget på pastor Victor Padmore.

Victor Padmore har i mange år virket som hospitalspræst 
i Phebe, og han er nu præst i Bethany Lutheran Church i 
Suakoko. Han har i årenes løb haft mange opgaver i kirken, 
og indtil for nyligt var han midlertidig leder på hospitalet i 
Phebe, hvor han også bor.

Vi byder Victor Padmore velkommen og ser frem til at 
samarbejde med ham og hans sekretariat.

ALLE MEDARBEJDERE VAR SAMLET PÅ 
MØRKHOLT STRAND CAMPING

For en stund var kontorerne i Addis Ababa, Monrovia og 
Aarhus skiftet ud med campinghytter på Mørkholt Strand 
Camping ved Vejle Fjord. Alle Promissios fastansatte 
medarbejdere var samlet til medarbejdersamling fra den 4. til 
den 6. april – og programmet var godt fyldt ud.

Dagene bød på fælles bøn, bibeltimer, besøg af bestyrelsen, 
foredrag om stress, oplæg om digital markedsføring og 
meget mere. Dagene var med til at knytte bånd og samle 
tråde fra de forskellige dele af verden, hvor Promissios 
medarbejdere befinder sig til dagligt. For ikke nok med 
at medarbejderflokken er spredt i Etiopien, Liberia og 
Danmark, så rummer den også nationaliteter fra Færøerne, 
Norge, Eritrea og Danmark.

Medarbejdersamlingen var oprindelig planlagt til at løbe af 
stablen i september 2021 på ressourcecentret Mana Galataa 
i Etiopien, men på grund af problemer med at få visum blev 
det aflyst. Sidste gang, en lignende medarbejdersamling 
blev afholdt, var i januar 2020, og målet er at samlingerne 
skal holdes med jævne mellemrum i forbindelse med 
missionærernes møderejser i Danmark.

FINN AASEBØ RØNNE REJSER TIL ETIOPIEN

Promissios kortidsudsendte missionær, Finn Aasebø 
Rønne, som til daglig er dr.theol. ved Dansk Bibel-Institut i 
København, rejser til Etiopien fra den 22. maj til 15. juni. Han 
har de senere år været fast gæsteunderviser på Ethiopian 
Graduate School of Theology. Her skal han igen i år 
undervise de teologistuderende i kirkehistorisk metodelære.

Finn Aasebø Rønne skulle have været afsted i januar i år, 
men rejsen blev udsat på grund af urolighederne i Etiopien.
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JAKOB OG JEPPE ER NYE VOLONTØRER I 
LIBERIA

Den 26. april rejste Jakob Madsen og Jeppe Muff Ottosen 
fra Hvide Sande til Liberia for at være volontører indtil 
begyndelsen af juni måned. De skal i løbet af deres ophold 
være involveret i renovering af kirkens bygninger, være 
hjælpeundervisere på en af kirkens skoler og besøge kirkens 
program for udsatte børn og unge.

Jakob og Jeppe har begge været i Afrika før. Jakob var 
med på Promissios erstatningstilbud Ethiopian Discipleship 
Training i foråret 2021, hvor Global Discipleship Training ikke 
kunne gennemføres.

Jakob og Jeppe har begge en studentereksamen og holder 
lige nu sabbatår. De kommer i Hvide Sande IMU, hvor de 
deler formandsposten.

Du kan følge med i Jakob og Jeppes oplevelser på deres 
fælles blog på promissio.dk/foelg-med/blogs.

SIMON SCHØLER KRISTENSEN HAR 
BESØGT SAMARBEJDSPARTNERNE I 
ETIOPIEN

Fra den 15. til den 25. marts rejste koordinator for 
international mission, Simon Schøler Kristensen, rundt i 
Etiopien for at besøge Promissios samarbejdspartnere og 
lokale ansatte. 

Rejsens primære formål var at vise de lokale ansatte på 
ressourcecentret Mana Galataa i Robe og ved Promissios 
missionærbolig og gæstehus i Addis Ababa, at Promissio 
stadig er aktiv og virksom i Etiopien, selvom vi for øjeblikket 
ikke har missionærer udstationeret i de to huse. 

»Jeg oplevede, at de værdsatte, at jeg kom på besøg for 
på den måde at fortælle og demonstrere, at vi stadig er her. 
Samtidig gav det også lejlighed til at fortælle nærmere om, at 
vi leder med lys og lygte efter nye missionærer og at opfordre 
dem til at bede med om, at Gud må kalde kandidater,« siger 
Simon Schøler Kristensen. 

Generalsekretær Frede Ruby Østergård skulle også have 
deltaget på rejsen, men på grund af udfordringer med at få 
visum til Etiopien kunne det ikke lade sig gøre.

Gør som 1.500 af Promissios venner 
allerede har gjort, og tilmeld dig vores 
nyhedsmail. Så får du dugfriske nyheder, 
aktuelle arrangementer fra kalenderen 
og dybdegående artikler, før de kommer i 
bladet.

Tilmeld dig i dag på promissio.dk/nyhedsmail.

@

FRØSTRUPHAVE EFTERSKOLE SAMLER 
IND TIL PROMISSIO – IGEN

Den 11. april duftede spisesalen på Frøstruphave Efterskole 
ved Nørre Nebel i Vestjylland anderledes end alle andre dage. 
I skolens køkken kokkererede køkkenpersonalet nemlig 
den etiopiske nationalret injerra be wot. Maden var til ære 
for dagens tema, som handlede om kirken i Etiopien, og 
Promissio var indbudt. 

Promissios netværkskoordinator, Tuja Stæhr Berg, var 
afsted sammen med studentermedarbejder Pernille Asta 
Iversen og de tidligere volontører, Christina Rønne Sørensen 
og Sara Vogt Hansen. De fortalte skolens over hundrede 
elever om Etiopien og arrangerede forskellige stationer for 
dem, hvor de kunne opleve lidt af landet.

Frøstruphave Efterskole har siden 2018 samlet ind til 
Promissios arbejde i Etiopien. Gennem sponsorløb og 
frivilligt arbejde har skolen siden da samlet mere end 
300.000 kr. ind. Det er blevet en tradition, at vi hvert 
år i påsken besøger eleverne for at fortælle, hvad deres 
indsamlede penge går til.

Vi sætter stor pris på samarbejdet med Frøstruphave 
Efterskole, og vi laver meget gerne lignende tiltag med andre 
skoler.



Selvom parret gerne havde fortsat arbejdet i Etiopien, er de ikke i tvivl om, 
at det var den rigtige beslutning at vende tilbage til Danmark.

Af Rikke Thomassen, journalist

LOTTE OG BJARNE 
CARLSEN ER STOPPET 
SOM MISSIONÆRER

I begyndelsen af året måtte Lotte og Bjarne 
Carlsen tage den svære beslutning at stoppe 
som missionærer i Etiopien.

De føler det som en både nødvendig og 
rigtig beslutning, men den var svær, fordi 
det på ingen måde var det, de havde lyst til. 
De er derfor også begge kede af at afbryde 
deres tjeneste i utide, og der er flere grunde 
til, at det blev sådan.

Mens de har været udsendt som mis-
sionærer, har der ligget en stor ansvars- og 
arbejdsbyrde på dem. Oven i det kom der 
en ekstra hård periode i 2021 med blandt 
andet sygdom og en alvorlig oversvømmelse 
i Addis Ababa, som de oplevede på allernær-
meste hold. Dernæst brød borgerkrigen ud 
og sendte landet i undtagelsestilstand, og de 

måtte følge udenrigsministeriets rejsevej-
ledning og forlade landet.

»Alt sammen medførte, at vi blev både 
fysisk og psykisk nedkørte, og det stod klart 
for os efter nogle måneder i Danmark, at vi 
måtte afslutte vores tjeneste. Det er svært 
at skulle forlade noget uden at føle, at vi har 
afsluttet det, men det var sådan, det måtte 
være, og vi håber på og stoler på, at andre 
står klar til at tage over, dér hvor vi har 
måttet slippe,« siger Lotte og Bjarne Carlsen. 

De har begge været åbne om, at det har 
været svært for dem at forlade Etiopien, og 
at der stadig ligger nogle ting, som de begge 
bearbejder.

»Det føles helt forkert, at vi nu er tilbage 
i Danmark, og det var utrolig svært at 

være tilbage i Etiopien og sige farvel til 
alle de mennesker, vi har relationer til dér. 
Men vi forsøger at finde glæde i de mange 
velsignelser, vi oplevede gennem tiden i 
Etiopien – det var virkelig en velsignelse i 
sig selv at være der – og det har også været 
godt at mærke, hvordan mange ting har 
lagt sig til rette for os, nu hvor vi er kommet 
tilbage til Danmark,« siger de.

Tak for en uvurderlig indsats
Fra Promissios side lyder der en stor tak 
til parret for det store arbejde, de har gjort 
gennem deres tid i Etiopien.

»Lotte og Bjarne har stået i spidsen for 
en kæmpe indsats i Bale-området,« siger 
generalsekretær Frede Ruby Østergård.

»De har været ansvarlige for at bygge 
Promissios nye ressourcecenter – både 
de fysiske bygninger og alt det andet, 
som hører med i forhold til at ansætte 
personale og give stedet liv. De har ledet 
tre hold af unge GDT’ere og EDT’ere, alle 
hold med enten bygninger eller corona 
som modspiller. De har samtidig formået 
at etablere nære kontakter til vores 
samarbejdspartnere, og der er ingen tvivl 
om, at alt det arbejde, de har gjort, kommer 
til at danne fundamentet for Promissios 
indsats i området de næste mange år. Det er 
vi dybt taknemmelige for,« siger han.

Indtil nye missionærer kan flytte ind på 
ressourcecentret, Mana Galataa, er Yadeshi 
Alemu ansat som midlertidig leder af stedet 
med ansvar for både bygninger og lokale 
medarbejdere.  

I marts var Lotte og Bjarne Carlsen (i midten) i Etiopien for at pakke deres ting og sige farvel. Her 
er de sammen med medarbejderne på Mana Galataa. Yadeshi Alemu (yderst til højre) er ansat som 
midlertidig leder af stedet.



Fantastiske frivillige tramper i pedalerne fredag den 20. maj for at samle 
penge ind til Promissios arbejde. Og pengene du giver, rækker langt.

STØT CYKELSPONSORLØBET

VI CYKLER FOR VERDEN

Gå ind på promissio.dk/cykel og støt dit yndlingshold.  
Du kan nå at give dit sponsorat helt frem til søndag den 22. maj.

170 kr. giver 10 kg. ris til uddeling 
blandt forældreløse børn i Monrovias 
slum.

485 kr. giver løn i to uger til en 

af de evangelister, som knokler for at 

plante nye menigheder i Addis Ababa.

1.200 kr. sikrer en pige en må-neds ophold på Deborah Center, som er et rehabiliteringscenter for tidligere prostituerede.
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Børn, der er glade for at gå i skole – ja, 
ligefrem ivrige efter at komme i skole. Det 
havde eleverne fra 7. A og B på Nordre Skole 
i Ikast ikke forventet at skulle høre om til 
konfirmationsforberedelse – eller til ”præst”, 
som de kalder det.

Konfirmander fra Ikast Kirke fik en oplevelse af Liberia gennem 
Promissios volontører, og de mærkede også taknemmelighed over livet i 
Danmark – og over at gå i skole.

Af Rikke Thomassen, journalist

PROMISSIOS VOLONTØRER 
UDFORDRER KONFIRMANDERS 
SYN PÅ VERDEN

At de ligefrem selv skulle blive 
taknemmelige for at gå i skole, var måske 
endnu mere overraskende, men det stod 
også klart for flere, at der var meget mere at 
være taknemmelig for.

Den 10. marts om formiddagen 

besøgte Promissios volontører, Christina 
Rønne Sørensen og Sara Vogt Hansen, 
konfirmanderne fra Ikast Kirke for at 
fortælle eleverne om deres oplevelser i 
Liberia  og give eleverne en oplevelse af 
landet.

Dennis Toft (til venstre) Phillip Degn (i midten) og Vilmer Boel (til højre) prøver kræfter med det liberianske spil ”lappa”.
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I efteråret 2021 var Christina og Sara 
nemlig udsendt som volontører i Liberia 
i tre måneder i samarbejde med projektet 
”Kirke til Kirke”, som er et samarbejde 
mellem menighedsrådene i Herning 
Nordre og Søndre Provstier og Ikast-
Brande Provsti. ”Kirke til kirke” støtter 
volontørernes ophold, og efter opholdet 
tager volontørerne rundt i det midtjyske og 
holder oplæg i børneklubber, teen-klubber, 
for konfirmander og minikonfirmander, i 
missionshuse, til sognearrangementer og 
andre sammenhænge.

I løbet af de første måneder af 2022 har 
Christina og Sara holdt knap 50 oplæg, og 
et af dem var for konfirmanderne i Ikast 
Kirke.

Glade for både skole og kirke
Her hørte konfirmanderne blandt andet 
om leveforholdene i landet og så billeder 
af både blikskure og store flotte huse. De 
hørte også om om børn, der bliver nødt til 
at arbejde og er heldige, når de får lov til at 
komme i skole.

Det satte tanker i gang hos eleverne, og 
efter oplægget stillede tre drenge fra 7. B, 
Phillip Degn, Vilmer Boel og Dennis Toft, 
velvilligt op til at fortælle mere om deres 
tanker. 

»Det var overraskende, at de er så glade 
for at gå i skole,« siger Phillip Degn og 
fortsætter:

»Mange af dem er jo meget fattige, og 
jeg tænkte, at det ville være lidt trist. Men 
de var meget glade alle sammen og meget 
festlige. De kunne godt lide at gå i skole, og 
de var også meget glade for at gå i kirke.«

Undervejs havde Christina og Sara også 
indlagt en aktivitet, hvor eleverne blandt 
andet prøvede spillet ”lappa”. Her skulle de 
kun bruge sko og en hjemmelavet bold – og 
så selvfølgelig lidt plads til at bevæge sig.

»Det var mega grineren,« siger Phillip, og 
de tre drenge kæmpede da også ivrigt om at 
nå at fjerne sko fra midten af banen, inden 
de blev skudt ned af bolden. 

Det sjove og legende var dermed 
balanceret med det dybe og reflekterede, 
og som den sidste del af oplægget kunne 
konfirmanderne skrive ting ned, som de er 
taknemmelige for.

De tre drenge kan da også nemt nævne 
noget, de er taknemmelige for.

»Jeg er taknemmelig for min familie – 
at de stadig lever – og lever længere end 
mange af dem, der bor i Liberia,« siger 
Dennis.

»Jeg er taknemmelig for, at vi har et 
ordentligt hus i stedet for et blikpladehus,« 
siger Vilmer.

Konfirmanderne lytter interesserede, mens Christina Rønne Sørensen fortæller om de forskellige 
ting, hun og Sara Vogt Hansen har med hjem fra Liberia. Eleverne fik også frit slag til at mærke og 
prøve alle de forskellige ting.

»Og en god seng, så vi kan sove godt,« 
supplerer Dennis, og Phillip fortsætter:

»Og at vi har mad på bordet hver dag.«
»Jeg er også taknemmelig for, at vi ikke 

skal arbejde for at komme i skole – og at vi 
ikke skal betale for at komme i skole,« siger 
Vilmer.

Ja, faktisk var de alle tre ret taknemme-
lige over at gå i skole. I hvert fald denne dag.

Udfordrer elevernes syn på verden
Jens Peter Garne, præst i Ikast Kirke, har 
gennem årene haft besøg af flere forskellige 
volontører og er meget begejstret for 
konceptet.

»Det er så godt for konfirmanderne at 
få andre stemmer på kristendommen end 
deres lokale præst. Konfirmanderne er 
meget glade for at få besøg af volontørerne, 
og man kan godt mærke, at det tænder 
noget i dem. Samtidig er det også et 
fantastisk tilbud til de unge, som kan 
komme ud og fortælle om deres oplevelser 
bagefter,« siger Jens Peter Garne og 
sender et smil og et venligt stik til sin 
præstekollega, Kent Kjær Andersen, der har 
været missionær i Cambodja gennem seks 
år.

»Det jo også noget andet, end når 
Kent fortæller om sine oplevelser. Fordi 
volontørerne er unge, er de også mere i 
øjenhøjde med konfirmanderne, og det 
betyder også noget, at de kommer udefra.«

Kent Kjær Andersen, der ellers også 
virker ganske ung, griner tilbage – og er 
fuldstændig enig.

»Det giver eleverne et blik for verden, at 
der kommer nogle og fortæller om, at de har 
været ude. De billeder, de bringer med, gør 
noget ved eleverne. Hvis ikke det forandrer 

deres syn på verden, så udfordrer det i hvert 
fald,« siger han.

God kombination af oplevelser og oplæg
De to oplægsholdere, Christina og Sara, er 
glade for, at deres oplæg sætter tanker i 
gang hos eleverne, og i det hele taget har det 
fungeret rigtig godt for dem at kombinere 
en tur til Liberia med at fortælle om deres 
oplevelser.

»Da vi skulle forberede oplægget, så vi 
alle billeder igennem og tænkte over, hvilke 
oplevelser vi har haft, og det var også en 
god anledning til at forholde sig til, hvad vi 
har fået ud af det,« siger Christina Rønne 
Sørensen, der også har lært, at hun ikke 
behøver at være bange for at holde oplæg. 

»Det har været en rigtig god oplevelse at 
være ude og fortælle så mange forskellige 
steder. Jeg har været glad bagefter, fordi de 
har taget så godt imod det, vi er kommet 
med,« siger hun.

Derfor var det også to glade og tilfredse 
volontører, der forlod Ikast Kirkecenter – 
for at vende tilbage igen over middag og 
fortælle for nye konfirmandhold.  

”Kirke til Kirke”-projektet er et 
samarbejde mellem menighedsrådene 
i Herning Nordre og Søndre Provstier 
og Ikast-Brande Provsti. Projektet 
har til formål at sætte fokus på 
folkekirkens mission blandt andet ved 
at udsende volontører, tilbyde oplæg 
ved volontørerne, engagere mennesker 
i missionsprojekter og invitere til 
studieture.



VI LEDER EFTER FRIVILLIGE TIL AT 
GENNEMGÅ VORES ARKIV I AARHUS

Kan du lide at systematisere? Og vil du gerne tættere på 
Promissios historie? Så har vi brug for dig til at gennemgå 
vores arkiv.

I arkivet gemmer vi vigtige dokumenter fra flere 
årtier tilbage, som er blevet systematiseret og gjort klar 
til arkivering på Rigsarkivet. Reglerne for arkivering på 
Rigsarkivet har dog i mellemtiden ændret sig, og vi har 
derfor brug for at gennemgå alle dokumenterne igen.

Arkiveringsarbejdet er vigtigt for bevaringen af 
Promissios historie for fremtidige generationer, og du vil 
få mange vigtige dokumenter i hænderne. Samtidig er det 
en tidskrævende opgave, som med fordel kan varetages af 
flere personer, der kan sidde sammen. Opgaven foregår på 
sekretariatet i Aarhus.

Vi hører meget gerne fra dig på 7356 1260 eller  
info@promissio.dk.

TAK FOR GAVER

Tak for gaver til Promissios arbejde på i alt 1.090.117 kr. i første 
kvartal i 2022. Der blev i perioden samlet det forventede 
beløb ind.

I 2022 har Promissio brug for i alt 6.095.000 kr. i gaver.

NYE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

Den 2. april afholdt vi vores første almindelige årsmøde 
siden coronapandemien brød ud i 2020. Det betød, at vi 
kunne afholde årsmødeforhandlinger og årsfest fysisk 
sammen i Bjerringbro Missionshus, hvor vi samledes 
omkring 70 mennesker til en dag om international mission i 
et lokalt perspektiv.

Der var også valg til bestyrelsen, hvor der var tre ledige 
pladser. Ingrid Bjerre og Per Rasmussen var på valg og 
ønskede ikke at genopstille, og så var der en ledig plads 
efter bestyrelsesmedlem David Kristoffersen, som trådte ud 
tidligere i sin valgperiode.

De tre ledige pladser blev udfyldt af Jakob Lund 
Olesen, sognepræst i Ryslinge, Daniel Bay Lanting, 
teologistuderende, og Søren Fibiger Olesen, seniorkonsulent 
og forhenværende formand for Krifa. 

Vi vil gerne sige en stor tak til de tre nye 
bestyrelsesmedlemmer, som alle er valgt ind for en fireårig 
periode.

Efter årsmødet har bestyrelsen konstitueret sig på 
følgende måde: Gitte Rasmussen blev genvalgt som formand,  
Finn Balle blev genvalgt som næstformand, og Kurt Rønne 
blev valgt som den tredje person i forretningsudvalget.

DELTAG I TORVETS HØJSKOLE

Har du lyst til nogle indholdsrige højskoledage med hyggeligt 
samvær? Så tag med på TORVETs Højskole, der løber af 
stablen den 26.-29. september 2022 på Virksund Kursuscenter.

Temaet for højskolen er i år ”Troens dilemmaer”, og blandt 
underviserne er Finn Aasebø Rønne, dr.theol. på Dansk 
Bibel-Institut i København og korttidsudsendt missionær for 
Promissio. Han vil fortælle om de bekymringer, vi kan have 
på vores børnebørns vegne – set i et afrikansk perspektiv.

Derudover gæster blandt andre Johannes Baun, 
generalsekretær ved Det Danske Bibelselskab, og Solveig 
Wagner, socialarbejder, højskolen.

Læs mere om TORVETs højskole på  
promissio.dk/hojskole.

På Facebook får du eksklusive hverdagsdryp 
fra arbejdet i Afrika og i netværket i 
Danmark.

Find Promissio på Facebook og like siden 
i dag.
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»VI VED ALDRIG, HVORNÅR 
NOGET, VI GØR, FÅR BETYDNING 
FOR ANDRE MENNESKER«

Hvilken personlig trosoplevelse har 
været skelsættende for dig?
Min mormor har været meget vigtig 

for mig. Hun arbejdede hårdt, og hver 
morgen ved 5-tiden stod hun op for at bede. 
Når jeg vågnede, gav hun mig ikke så meget 
opmærksomhed, men rakte mig en lille kop 
med honning i og fortsatte med at bede 
indtil solopgang. 

Hun nævnte alle ved navn, min onkel, 
min mor og så videre. ”Gud, hjælp dem. 
Vejled dem. Led dem. Bevar dem,” bad hun.

Hvilket menneske har inspireret dig 
mest trosmæssigt? 
Mange af de mennesker, jeg har 

mødt i søndagsskolen, har inspireret mig 
til at følge Jesus. Særligt en amerikansk 
evangelist fra et Billy Graham-team, som 
kom til Asmara i Eritrea, var jeg meget 
inspireret af og tænkte: ”Jeg vil gerne kunne 
undervise, som han gør”. Det gik lige ind i 
hjertet.

Jeg tror, Gud har givet mig en gave til 
at undervise andre. Det er måske et lidt 
skjult talent, og jeg bruger det for eksempel 
i grupper i vores kirke, når vi sidder med 
kaffen og taler om Guds ord.

Hvad ville du gerne fortælle dit yngre 
jeg om Gud? 
Jeg ville råde ham til at bruge mere 

tid sammen med Gud og tage imod mere af 
det, Gud giver. Gud giver os 100 procent, og 
jeg har måske kun brugt 10 eller 20 procent 
af det, Han har givet mig. Jeg ville ønske, 
at jeg kunne ændre det til 80 procent eller 
mere ved at læse mere, dele min tro mere 
– være mere åben for at tage imod alt det, 
Han giver mig.

Hvordan finder du tid til bøn?
I Danmark er man generelt meget 
tidsorienteret – I kommer meget 

præcist. I Etiopien, og i Afrika generelt, er 

vi ikke så tidsfokuserede, og det giver mig 
mere tid til at læse i Bibelen og bede. Det 
gør jeg som regel om morgenen. Når jeg 
har læst i Bibelen, tænker jeg over, hvad jeg 
har læst, og hvad jeg kan få ud af det, og så 
begynder jeg at bede. Måske 10 minutter. 
Måske 15. Måske mere. 

Men jeg beder også, når jeg sidder på en 
café og drikker kaffe, eller når jeg kører 
ind til byen. Der er ingen begrænsninger i 
forhold til, hvor og hvordan jeg kan bede. 
Jeg kan være på vejen, i huset eller sammen 
med venner.

Hvordan deler du tro og liv med 
mennesker i din hverdag?
Hvis jeg for eksempel er på café, hvor 

der kommer en ved siden af mig og sidder 
og snakker, så ser jeg det som en mulighed 
for at lytte og dele troen på Gud og Hans 
kærlighed.

Jeg mødte på et tidspunkt en tidligere 
klassekammerat, som sagde, at han var 
blevet kristen på grund af en situation, han 
havde set mig i. Det var i 9. klasse, hvor jeg 
sad i klasselokalet med min bibel ved siden 
af mig og bad – et lille ritual, jeg havde, før 
dagen begyndte.

Vi ved aldrig, hvornår noget, vi gør – også 
uden at vide det – får betydning for andre 
mennesker. Det er ved Guds kraft, ikke ved 
min egen.  
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Mehret-Ab Bereke Beraki er 66 år gammel og bor i Addis Ababa og er gift 
med Berit Østby, som er missionær for Promissio. Han har arbejdet på 
Mekane Yesus-seminariets bibliotek gennem 30 år og er i dag pensionist.
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Giv evangelisterne løn
Diriba Mengistu er ansat som evan-
gelist af Mekane Yesus-kirkens Addis 
Ababa-synode. Han er én ud af fem 
evangelister, som de kommende fire år 
planter menigheder i nye bydele og i 
oplandet til Addis Ababa.

Men menighedernes vækst har en pris, 
særligt for evangelisterne, som må klare 
sig med en meget lille løn.

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

»Jeg brænder for, at flere skal lære Jesus  
at kende og opleve hans kærlighed!  

Folk trænger til kærlighed og enhed.«
Diriba Mengistu, evangelist i Botora, Etiopien


