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EN GRÅ METALKISTE FÅR  
BUTIKKER TIL AT VOKSE OG  
MARKER TIL AT GRO
Et pilotprojekt med en ”låne-kasse” har forvandlet  
tilværelsen for mange af indbyggerne i en landsby  
i Liberias jungle. 

 06
25 ÅR EFTER JANNE PEDERSENS DØD  
LEVER ARVEN EFTER HENDE STADIG 
Gud har brugt både hendes liv og død til at bringe evangeliet frem i Delo Mena.

 11
VASK OG SJASK BLEV TIL NY VIDEN FOR SFO-BØRN
SFO-børnene på Midtjyllands Kristne Friskole lærte nyt om afrikanske børns liv og 
livsvilkår gennem fortællinger og sjove aktiviteter. Senere gav de den gas til sponsorløbet. 
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”Min karriere bliver sat tilbage.” ”Det er 
farligt at bo i Afrika.” ”Vi går glip af så meget 
ved at rejse ud.” 

Der er mange formodninger og måske 
ligefrem fordomme, når vi taler med 
hinanden om livet som udsendt i Guds 
tjeneste. Nogle af formodningerne er rigtige, 
og andre er forkerte – og dertil kommer 
at vi er forskellige, så vi kan opleve det 
forskelligt.

For eksempel fik jeg selv en stor a-ha-
oplevelse, første gang jeg besøgte Addis 
Ababa og så missionærboligen. Den 
var i en langt bedre standard, end jeg 
havde forestillet mig. Der kan godt være 
udfordringer med elektriciteten i huset, 
men man bor lækkert. Det havde jeg slet 
ikke forestillet mig.

Vi ønsker at bryde med nogle af de 
formodninger og fordomme, der findes – 
som for eksempel min egen – og derfor er 
vi meget glade for, at syv tidligere udsendte 

har delt deres oplevelser af nogle af de 
centrale hverdagsting som udsendt og 
udsendelsens betydning på længere sigt. 

Vi håber, at fortællingerne nuancerer 
”prisen” for at rejse ud, og at det kan vække 
nogle til at få øje på den helt almindelige 
hverdag, man har som missionær, og de 
velsignelser, der ligger i at rejse ud.

Måske er det slet ikke så vildt, som man 
forestiller sig? Måske er det slet ikke så 
uoverskueligt at rejse ud, som man tror?

Samtidig med, at det er et kald og 
en tjeneste, er det også bare en rolig og 
interessant hverdag med et dagligt arbejde – 
et andet sted på kloden.

Vi håber, at I – alle vores kære venner – vil 
gå ind på hjemmesiden blivmissionaer.dk og 
se videoerne – og at I vil invitere flere i jeres 
netværk til at se med.

På side 10 i dette blad kan I også få en lille 
smagsprøve på noget af det, de tidligere 
missionærer fortæller. 

BLIV KLOGERE PÅ LIVET 
SOM MISSIONÆR
Nu kan alle få et indblik i livet som missionær 
gennem fire videoer – måske kan en enkelt 
fordom eller to blive aflivet og et nuanceret 
billede få plads.

Frede Ruby Østergård, generalsekretær
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Det er ikke første gang, der er tørke på 
Afrikas Horn. Det er heller ikke første gang, 
at vi i Promissio gør, hvad vi kan, for at 
hjælpe i samarbejde med Mekane Yesus-
kirkens udviklingsafdeling, DASSC, i Wabe 
Batu-synoden. 

Men den katastrofe, som befolkningen på 
Afrikas Horn står over for, har potentiale til 
at blive den værste i 40 år som følge af flere 
fejlslagne regntider. Ifølge Red Barnet står 
23 millioner mennesker over for en akut 
sultkrise.

Derfor greb Promissios koordinator 
for international mission, Simon Schøler 
Kristensen, muligheden, da Civilsamfund 
i Udvikling (CISU) i maj måned åbnede for 
en særlig nødhjælpspulje til at afhjælpe 
katastrofen. I tæt samarbejde med DASSC 
blev der ansøgt om det maksimale beløb på 
700.000 kr., som skal bruges på uddeling af 
nødhjælp til 80 nødstedte familier hen over 
de næste seks måneder. 

Nødhjælpen består af majs og olie, så 
familierne kan brødføde sig selv. Dertil 
kommer supplerende nødhjælp til 600 
gravide og ammende mødre og næsten 450 
underernærede børn. 

Nødhjælpen har ikke kun til formål at 
afværge katastrofen nu og her. Indsatsen 
har også til formål at mindske risikoen for, 
at en lignende katastrofe vil forekomme 
igen. Det sker, ved at flere end 80 husstande 

PROMISSIO FÅR 
STOR BEVILLING TIL 
TØRKEKATASTROFEN I 
ETIOPIEN

Hjælpen til det tørkeramte område skal ikke kun afværge katastrofen nu og her, men også mind-
ske risikoen for en lignende katastrofe senere. 

Fejlslagne regntider har katastrofale konsekvenser på Afrikas Horn. 
Nu hjælper Promissio.

Af Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator

hver får to geder, som de kan leve af og 
avle på i årene, der kommer. Derudover vil 
200 repræsentanter fra lokalsamfundet 
modtage målrettet undervisning i, hvilke 
tiltag der kan gøres for at mindske risikoen 
for, at en katastrofe af denne art vil udspille 
sig igen i fremtiden.

»Hjælpen kan betyde forskel på liv og død«
Mandag den 27. juni blev pengene bevilliget 
af CISU, og den første halvdel af bevillingen, 
som vi modtog i juni, blev kort efter sendt 

afsted for at gøre nytte i Etiopien.
»Jeg er glad for, at vi med bevillingen 

fra CISU nu har muligheden for at gøre 
en indsats midt i denne nødsituation, som 
millioner befinder sig i. Vi kan hjælpe et lille 
udsnit, men for det lille udsnit kan hjælpen 
betyde forskellen på liv og død,« siger Simon 
Schøler Kristensen.

Bevillingen doneres af DERF, som 
administreres af CISU i samarbejde med 
Red Barnet og Start Network og finansieres 
af Udenrigsministeriet.  



Et pilotprojekt med en ”låne-kasse” har forvandlet tilværelsen for 
mange af indbyggerne i en landsby i Liberias jungle

Af Anika Thorø Weber, journalist

EN GRÅ METALKISTE 
FÅR BUTIKKER TIL AT 
VOKSE OG MARKER 
TIL AT GRO

En solid metalkasse bliver stolt vist frem 
på det hårde stengulv i en kirke i landsbyen 
David-ta Padmoore Town i Liberias jungle. 

Som kisten står der uberørt foran alteret, 
er der noget næsten helligt over den. Noget 
magtfuldt i hvert fald. 

For det er ikke en hvilken som helst kiste, 
der er sat frem på byens faste mødested. 
Som en del af et spare-låne-projekt er 
den grå kiste nemlig fundamentet for, at 
landsbyens samlede økonomi har fået 
vokseværk. Nu bliver peberfrugterne på 
markerne større – og små kiosker pibler 
frem foran husene.

»Hele byen er under udvikling på grund 
af den her kiste. I sidste ende betyder det, 
at folk på sigt kan bygge et hus. Det har en 
kæmpe indflydelse på folks liv,« siger Bryant 
Belleh, der er leder af det CBO-projekt, som 
kisten er en del af. 

En fælles lånekasse 
Metalkisten i David-ta Padmoore Town 
er en af seks kasser, som indgår i det 
pilotprojekt, som Den Lutherske Kirke 
i Liberia står i spidsen for sammen med 
Promissio og den danske organisation CKU, 
Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde. 

I Liberia er det nemlig svært at låne 
penge i banken – og det gælder ikke mindst 

For at forhindre tyveri har kisten tre låse, som tre forskellige kvinder har ansvaret. Derfor kan 
kisten kun låses op, når alle tre er til stede.  Foto: Marius Thorø Weber.
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for folk i de store landområder, der har 
langt til den nærmeste bankrådgiver. Men 
med hjælp fra metalkisten kan de små 
lokalsamfund lave deres egen mini-bank, 
hvor de kan opspare penge og låne mindre 
beløb, så de kan udvikle små forretninger. 
Og dét koncept er blevet lidt af et hit i 
David-ta Padmoore Town. Her bliver alle de 
opsparede penge i kassen lånt ud til andre 
medlemmer i spare-lånegruppen, så byen 
kan holde gang i sin spirende udvikling. 

»Vi låner ikke ud til folk, der i forvejen har 
store forretninger. Vi arbejder i det helt små, 
så vi kan hjælpe en masse mennesker godt 
på vej,« siger Bryant Belleh, der oplever så 
stor interesse for projektet, at folk fra andre 
landsbyer tripper efter, at projektet en dag 
også kommer til deres nærområde, så de 
kan skabe forandring i deres lokalsamfund. 

Forandring på vej 
Det er ikke blot Bryant Belleh, der kan 
se fidusen i den grå metalkiste og de 
muligheder den giver for, at landsbyens 
beboere kan låne penge. 

Egentlig var det planen, at spare-lånegruppen ville mødes hver søndag, men flere af medlemmerne bor i landområdet omkring byen og kan ikke nå ind til 
gudstjeneste hver søndag efter arbejde. Derfor mødes alle nu hver 14. dag.  Foto: Marius Thorø Weber.

Mulbah Norris er en af dem, der har 
satset på, at et lån i mini-banken er en god 
ide – og meget tyder på, at han får ret. 

Gennem et lån fra spare-lånegruppen har 
han nemlig fået råd til at købe gødning til 
sin mark.

»Før var jeg skuffet over min mark, 
fordi planterne ikke havde det godt, og jeg 
mistede mange afgrøder. Men nu kan jeg se, 
at planterne vokser og har det godt – langt 
bedre end før,« siger Mulbah Norris, der 
drømmer om flere lån i mini-banken, så han 
kan udvide sin farm og sikre, at hans børn 
kan blive ved med at gå i skole. 

Undervisning forebygger HIV
Mulbah Norris er ikke den eneste, der får 
noget godt ud af spare-lånegruppen. 

Når gruppens 25 medlemmer mødes 
efter kirke hver anden søndag, er det 
ikke blot penge, der er på programmet. 
Samtidig mødes de om undervisning i hiv 
og aids, fordi det er et tabubelagt emne, 
der er en del af hverdagen for mange ude 
i landsbyerne. Dén undervisning sætter 

gruppemedlemmet Elaine Duowai stor pris 
på:

»Mange her i landsbyen har ikke råd til 
medicin, og derfor det vigtigt, at vi ved, vi 
skal være forsigtige med seksuel aktivitet. 
Nu har jeg lært noget, som jeg kan fortælle 
videre til min familie, og de kan dele den 
viden med resten af landsbyen, så vi kan 
forebygge smittetilfælde,« siger Elaine 
Duowai.

Selvom Elaine Duowai er glad for 
undervisningen om smitteforebyggelse, 
er der dog ingen tvivl om, hvor hendes 
primære interesse ligger. Et lån i mini-
banken har givet hende mod på mere:

»Jeg håber på sigt at få min egen butik, 
men det har jeg ikke råd til endnu,« siger 
Elaine Duowai, der for nyligt har købt ind 
til, at hun kan lave sit eget brød af ris og 
bananer, som hun kan sælge videre til folk i 
nærområdet. 

»Jeg har først lige startet min forretning, 
men det går rigtig godt. Jeg tager det et 
skridt ad gangen for at nå mit mål,« siger 
hun.  



     

Gud har brugt både hendes liv og død til at bringe evangeliet frem i  
Delo Mena.

Af Anika Thorø Weber, journalist, og Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator

25 ÅR EFTER 
JANNE PEDERSENS 
DØD LEVER ARVEN 
EFTER HENDE STADIG

Den 28. marts 1997 sætter den 41-årige 
missionær Janne Pedersen sig i sin bil for 
at køre den lange vej fra byen Dodola i 
Etiopien til sit hjem længere sydpå i Delo 
Mena.

Men Janne når aldrig frem.
I næsten en uge er Janne Pedersen 

sporløst forsvundet i regnskoven, indtil 
myndighederne den 3. april fortæller, at hun 
er fundet myrdet.

Selvom Janne Pedersen på tragisk vis 
mistede livet, så lever både mindet og arven 
efter hende videre den dag i dag – 25 år 
efter. 

Den missionær, som andre gerne ville være
I sit hjem i det midtjyske har Rita Olesen 
fundet fotoalbummet frem. Her viser hun 
billeder af sin søster Janne Pedersen fra 
årene inden den skæbnesvangre dag i 1997.

»Hvis jeg skal beskrive hendes væsen, 
så er det nok: Tolerance, empati. Hun var 
stilfærdig, og hun gjorde ikke opmærksom 
på sig selv umiddelbart. Hun viste sig ikke 
frem. Vores børn og min brors børn, de 
elskede hende. Hun var simpelthen den 
sødeste og dejligste moster og faster,« siger 
Rita Olesen.

De samme minder om en vellidt og 
ydmyg kvinde har hendes daværende 
kollega, Per Rasmussen, også.

Rita Olesen (tv) besøger søsteren Janne Pedersen på et feriested i Hawassa.  
Tøjet har Ritas datter syet til dem.  Privatfoto.



Mekane Yesus-kirkens bibelskole i Wabe Batu-synoden bærer  
Janne Pedersens navn, og for hele synoden klinger hendes navn stadig  
som noget helt særligt. Foto: Marius Thorø Weber.
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»På mange måder var hun lidt et billede 
på den missionær, som mange af vi andre 
gerne ville være,« siger han og uddyber 
hendes forhold til de lokale etiopiere.

»Hun ville gerne være én af dem, samtidig 
med at hun var sig bevidst, at det var hun 
ikke. Hun ville ikke foregøgle, at hun kunne 
være en etiopier og leve på deres vis. Men 
hun ville gerne være sammen med dem 
uden på nogen måde at fremhæve sig selv. 

Det kan godt lyde som et idealistisk billede 
af hende, men sådan var hun faktisk.«

»Man glemmer ikke Sister Janne«
Janne Pedersen mistede livet i regnskoven, 
og i den efterfølgende rapport kan man 
læse, at hendes ansigt var tydeligt skændet. 
En muslimsk måde at vise, at man ikke 
ville høre hende tale eller lytte til, hvad hun 
havde at sige.

HØR MEGET MERE OM JANNE PEDERSENS 
LIV OG DØD PÅ PODCASTEN

Det nyeste afsnit i Promissios podcast-serie ”Det 
livsforvandlende møde” er et særafsnit om Janne Pedersen. 

Familie og tidligere kollegaer fortæller hele den 
skelsættende historie om, hvordan hun rejste til Etiopien 
for at være missionær, og aldrig kom hjem igen. Hør meget 
mere om hendes liv og død i afsnittet ”En gravsten i Dodola”.

Du finder denne og vores andre podcasts ved at søge på 
”Promissio” på Spotify eller Apple Podcasts. Podcasten er 
også at finde på vores hjemmeside promissio.dk/podcast.

Men i dag, 25 år siden hændelsen, taler 
hendes vidnesbyrd stadig stærkt til en 
generation af unge mennesker, som 
aldrig har mødt hende. For ved siden af 
hendes velholdte gravsted i Dodola ligger 
synodens bibelskole, som kirken har 
opkaldt efter hende, og evangelister tager 
i dag deres uddannelse på ”Sister Janne 
Pedersen Memorial Bible School”.

Én af dem er Yames Bekele:
»Jeg vil gerne være ligesom Janne. Hun 

kom langvejs fra for at fortælle mit folk 
om Jesus, selvom det kostede hende livet. 
Dét inspirerer mig. Jeg vil også fortælle om 
Jesus,« siger han.

Janne Pedersens liv og tjeneste har ikke 
kun betydning på bibelskolen. For hele 
synoden klinger navnet Janne Pedersen i 
dag som noget helt særligt.

»Det er noget, der fylder meget for 
kirken stadigvæk. Det er jo ikke bare, fordi 
man holder fast i noget, som man gerne 
vil have til at fylde, for man glemmer 
ikke Sister Janne, og man glemmer ikke 
det, der skete. Det har været med til at 
definere den nye synode i Bale,« siger Per 
Rasmussen.

Det største vidnesbyrd om vigtigheden 
af hendes tjeneste taler i dag igennem den 
store vækkelse, der er i den kirke i Delo 
Mena og omegn, som hun var med til at 
grundlægge. Sidste efterår kunne de tælle 
fem nye kristne – om dagen.

Selvom den ydmyge og stilfærdige Janne 
Pedersen aldrig selv ville tage æren for 
kirkens vækst, så er der ingen tvivl om, at 
Gud har brugt både hendes liv og død til at 
bringe evangeliet frem i Delo Mena.  



MISSION BACK KOMMER TIL DANMARK 
IGEN TIL OKTOBER

Fra den 7. til den 14. oktober kommer Mission Back til 
Danmark igen for første gang siden coronanedlukningen. 

Mission Back er en møderejse arrangeret af Win Souls for 
God, hvor ansatte i organisationen i Etiopien sammen med 
lederen, Gizachew Ayka, besøger de skandinaviske lande for 
at lave fremstød. De synger, bringer vidnesbyrd og forkynder 
evangeliet, og i Danmark skal de blandt andet besøge 
Promissios landsudvalgsmøde og en efterskole. 

Initiativet kaldes ”Mission Back”, fordi Win Souls for God 
ønsker at give noget tilbage til de lande, organisationer og 
netværk, som støtter organisationens daglige virke i Addis 
Ababa. Promissio støtter Deborah Center, som er Win Souls 
for Gods rehabiliteringscenter for tidligere prostituerede.

NY BISKOP INDSAT I DEN LUTHERSKE 
KIRKE I LIBERIA

Søndag den 3. juli blev pastor G. Victor Padmore indsat som 
ny biskop i Den Lutherske Kirke i Liberia, hvor han overtager 
posten efter tidligere biskop Jensen Seyenkulo, som har 
siddet de maksimale to perioder. Det har givet anledning 
til udskiftning på flere pladser, og derfor blev også den nye 
biskopsassistent og den nye generalsekretær præsenteret 
ved samme lejlighed. Her er valget faldet på henholdsvis 
pastor J. Lewis McCay og Victor E.D. Kaydor.

Tidligere missionær Ingrid Smidt deltog og overbragte 
hilsner fra Promissio. På billedet ses forbønshandlingen for 
Victor Padmore, som ses knælende med ryggen til.

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.

@
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LEJRGÆSTER BRUGTE SOMMERFERIEN PÅ 
AT SAMLE IND TIL PROMISSIO

I sommerferien blev der for 53. gang afholdt ”Ferie med 
indhold” på lejrcentret Hvide Klit ved Lyngså i Nordjylland. 

280 børn, unge og voksne var samlet for at holde en uges 
sommerlejr med bibeltimer, løb, lejrbål, sport, café-aftener, 
strandture, kor, gode snakke, fakkelandagt og ikke mindst 
den traditionsrige markedsdag: Mulighedernes Marked. 

Til Mulighedernes Marked onsdag eftermiddag 
forvandledes en del af lejrpladsen til en markedsplads, hvor 
lejrdeltagerne lavede boder med konkurrencer, salg af krea-
projekter, mad og sjov og ballade, for at samle ind til børns 
skolegang i Liberia. 

Dagen blev afsluttet på festlig vis med fællesspisning og 
musik, og da dagens indtjening blev talt op til 35.000 kr., blev 
det fejret med glæde og stolthed af alle.

»Når vi vælger et indsamlingsprojekt, er det vigtigt at 
både børn, unge og voksne kan relatere til behovet hos de 
mennesker, vi gerne vil hjælpe. Derfor er det også vigtigt 
at det er konkret, hvad pengene bliver brugt til,« siger Erna 
Fibiger, som er leder på lejren.

»Det er fantastisk at mærke engagementet fra både store 
og små til at skabe markedsdagen,« fortæller hun.

Vi glæder os over sommerlejrens kreative måde at samle 
ind på, og vi siger stor tak for det flotte bidrag!

LEMPEDE KRAV TIL UDDANNELSE GØR DET 
MULIGT FOR FLERE AT BLIVE MISSIONÆRER

Promissio har i skrivende stund to stillingsopslag til 
missionærtjeneste i Etiopien. Det har hidtil været et krav fra 
Mekane Yesus-kirken og de etiopiske arbejdsmyndigheder, at 
udenlandske missionærer i landet skulle have en teologisk 
uddannelse for at kunne få arbejdstilladelse, og det har sat 
en skarp grænse for, hvem der har kunnet søge Promissios 
stillinger i Etiopien.

Efter at have været i dialog med Mekane Yesus-kirkens 
generalsekretær er det nu til vores store glæde faldet 
på plads, at kandidater med en 3K-uddannelse eller en 
kandidatuddannelse i Diakoni vil kunne få arbejdstilladelse 
på lige fod med teologiuddannede. Det skyldes, at 
begge uddannelser indeholder en betydelig mængde 
teologiundervisning.

Vi håber, at denne lempelse af uddannelseskravene vil 
åbne døren for nye faggrupper, som ønsker at rejse ud som 
missionærer.

Du kan se vores aktuelle ledige stillinger på  
promissio.dk/job.

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

Find Promissio på Facebook og like siden 
i dag.



Ingrid Smidt

Kathrine og Christian Schøler Holmgaard

Tine og Anders Møberg

På blivmissionaer.dk kan interesserede få 
svar på det, mange kan tænke eller være 
bekymret for i forbindelse med at blive 
udsendt som missionær, og der tegnes et 
billede af, hvordan for eksempel bolig og 
hverdag ser ud, når man er udsendt. 

SE NYE VIDEOER PÅ 
BLIVMISSIONAER.DK

»Vi havde hver især meget dybe relationer via vores 
arbejde, og de relationer betød meget for os, fordi det 
giver en trivsel og en følelse af, at man er i gang med 
noget vigtigt sammen med nogle andre.«
Anders Møberg, tidligere missionær i Etiopien

”
»Vi skulle rense vandet, før vi drak det, men der var rindende vand, 
og der var også god adgang til ordentlige sygehusforhold i Addis 
Ababa. Så på den måde var det meget trygt at være afsted.«
Kathrine Schøler Holmgaard, tidligere missionær i Etiopien”

»Vores børn plejer at sige, at den eneste 
dårlige beslutning, vi har truffet i 
forbindelse med vores ophold i Etiopien, det 
var at tage dem med tilbage til Danmark 
igen.«
Tine Møberg, tidligere missionær i Etiopien

” »I Addis Ababa er der mulighed for, at stort set alle faggrupper kan 
komme til at lave noget, der er relevant, og som kan styrke ens 
faglighed – også når man kommer hjem til Danmark.«
Christian Schøler Holmgaard, tidligere missionær i Etiopien”

»Når man er adskilt fra sin familie, så kommer 
man til at savne sine børn og børnebørn. 
Selvfølgelig gør man det. Samtidig har vi nogle 
fantastiske muligheder i dag, hvor kontakten 
er meget nem at holde. Selvom det ikke kan 
erstatte den fysiske kontakt, så er det i hvert 
fald et godt plaster. På den måde var jeg ikke 
bare langt væk. Jeg var stadigvæk en del af 
mine børn og børnebørns liv.«
Ingrid Smidt, tidligere missionær i Liberia

”

I en række videoer svarer tidligere 
missionærer også på spørgsmål om 
sundhed, sikkerhed, familieliv, karriere og 
leveforhold, og du kan se et udsnit af deres 
svar herunder.

Kender du nogen, der har en missionær-
spire i maven? Så send dem forbi 
blivmissionaer.dk.
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»Hvor er det sjovt at vaske tøj! Gid, jeg 
kunne gøre det derhjemme,« lød det – 
måske lidt overraskende – fra et barn i 
SFO’en på Midtjyllands Kristne Friskole. 

Barnet sad midt på gulvet sammen med 
en masse andre børn og var ihærdigt i gang 
med at vaske strømper rene med et stykke 
sæbe. Andre børn var i gang med at prøve 
det farverige tøj, og atter andre var dybt 
optaget af at skrive deres navn med fideler, 
som de etiopiske bogstaver kaldes. 

Afrika er andet end lerhytter
Tuja Stæhr Berg, netværkskoordinator i 
Promissio, smilede ved synet af børnenes 
begejstring for de mange forskellige 
aktiviteter, hun havde planlagt sammen 
med Anne Grete Rasmussen, tidligere 
missionær i Etiopien.

Tre eftermiddage i midten af juni var de 
to nemlig på besøg i SFO’en på Midtjyllands 
Kristne Friskole for at bidrage til elevernes 
temauge om diakoni med et mål om, at 
børnene skulle lære om afrikanske børns liv 
og livsvilkår – både om det, de danske børn 
har til fælles med de andre børn, og om det, 
der er meget anderledes.

»Vi fortalte også børnene, at vi har kristne 
brødre og søstre i Afrika, og at vi har meget 
til fælles med dem, selvom de har andre 
levevilkår end os. Vi lærte dem også lidt 
om sprogene i Etiopien og Liberia, og hvor 
forskellige sprogene er, men at det er ret 
cool, fordi vi som kristne har et fælles sprog 
– bøn,« fortæller Tuja Stæhr Berg. 

Samlede 34.000 kroner ind
Emnet for tema-ugen var ”diakoni”, og 

VASK OG SJASK BLEV TIL 
NY VIDEN FOR SFO-BØRN
SFO-børnene på Midtjyllands Kristne Friskole lærte nyt om afrikanske 
børns liv og livsvilkår gennem fortællinger og sjove aktiviteter.  
Senere gav de den gas til sponsorløbet.

Af Rikke Thomassen, journalist

børnene skulle også gerne opleve, at de er 
i stand til at gøre noget godt for de andre 
børn. Derfor havde SFO’en kombineret 
Promissios oplæg og aktiviteter med et 
sponsorløb. 

Souschef i SFO’en, Jette Sørensen, havde 
med glæde fulgt børnenes store interesse 
for Promissios oplæg og aktiviteter, og hun 
var også meget imponeret over børnenes 
indsats på forhindringsbanen for 0.-1. klasse 
og cykelbanen for 2.-3. klasse. 

»Børnene knoklede næsten til de segnede. 

De blev meget grebet af konkurrencen og 
var fuldstændig røde i hovedet – og helt 
færdige bagefter. Det til trods for, at vi lagde 
meget vægt på, at det ikke handlede om 
selve beløbet, de samlede ind, men at de 
sammen var med til at gøre en forskel for 
børn et andet sted,« siger Jette Sørensen.

Selvom beløbet ikke var det vigtigste, 
lykkedes det alligevel SFO’ens børn at samle 
34.000 kroner ind til Promissios arbejde, og 
fra Promissios side lyder der også en stor 
tak for samarbejdet og for donationen.  

At vaske tøjet i hånden er en del af hverdagen for mange afrikanske familier, og SFO-børnene blev 
grebet af at gøre dem kunsten efter.



I Totota, Liberia, blev Jakob Madsen og Jeppe Muff inspireret af mødet 
med den lokale missionær, og gennem ham kom de helt tæt på den 
liberianske hverdag – både med hårdt fysisk arbejde og i mødet med 
levevilkårene i landet. 

Af Rikke Thomassen, Journalist

JAKOB OG JEPPE FIK 
MULIGHED FOR AT HJÆLPE 
– HELT KONKRET 

Fællesbillede med nogle af dem, de to volontører arbejdede sammen med i Liberia. Fra venstre er det Jeppe, Bryan, Nora, Jonathan og Jakob.
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»Det var det vildeste,« siger Jakob Madsen 
om de fire uger, han og vennen Jeppe Muff 
havde i byen Totota i det nordlige Liberia. I 
foråret 2022 var de to unge mænd udsendt 
som volontører til Liberia i seks uger, og 
de havde begge et brændende ønske om at 
hjælpe med noget frivilligt arbejde. 

Så da de gennem den lokale missionær, 
Bryan Palmer, fik muligheden for at være 
med til ombygningen af en lokal skole, var 
de hurtige til at takke ja – også selvom det 
var hårdt fysisk arbejde flere dage om ugen. 

Blev gode venner med en ung liberianer
Her arbejdede de sammen med flere lokale 
og lærte en ung mand, Jonathan, rigtig godt 
at kende. 

»Han havde boet inde i storbyen og blev 
nødt til at flytte hjem igen, fordi hans bror 
døde i et trafikuheld. Derfor var han nu 
den, der skulle forsørge sine forældre, og 
han havde det både godt og hårdt. Han 
måtte tjene penge for at kunne hjælpe 
sine forældre, som var gamle – begge hans 
forældre var over 60 år – og hans far var 
sengeliggende,« fortæller Jeppe Muff.

»Det var rigtig spændende at lære 
Jonathan godt at kende og høre om hans 

Jakob Madsen og Jeppe Muff var hurtige til at takke ja, da de fik muligheden for at være med til 
ombygningen af en lokal skole. Her er det Jakob, der er i gang udenfor.

liv. Vi fornemmede dog også, at han var stolt 
af at være sammen med os, og det var både 
rart og ubehageligt, for vi ville jo gerne være 
ligeværdige,« forklarer Jeppe. 

Derfor var det også godt for de to 
volontører sidst i opholdet i Liberia at 
mærke, at der var grænser for Jonathans 
velvillighed.

»Inden vi skulle rejse fra Liberia igen, 
ville vi gerne invitere Jonathan ud at spise, 
og vi spurgte ham, om han havde planer 
for søndagen. Han skulle til gudstjeneste, 
svarede han klart, men hvis vi kunne mødes 
før eller efter, kunne han godt. Så selvom 
han var stolt af at være sammen med os, 
ville han ikke aflyse en gudstjeneste for 
det,« smiler Jeppe. 

Det var også noget af det, der var til 
stor inspiration for både Jakob og Jeppe – 
liberianernes gudsforhold.

»De har en anden taknemmelighed 
for de ting, de har. Vi har jo i overflod og 
mærker ikke den samme afhængighed af 
Gud og Jesus. Men den taknemmelighed, 
de har, den er bare så stor en del af deres liv. 
Det kan vi lære en masse af,« siger Jakob 
Madsen.

Inspireret af den lokale missionær
Det, der nok alligevel gjorde størst indtryk 
på de to volontører, var mødet med den 
amerikanske missionær, Bryan Palmer, der 
har boet i Totota de seneste 12 år. 

»Det var vanvittigt inspirerende at møde 
Bryan,« siger Jakob og fortæller begejstret 
videre:

»Han er en altmuligmand. Han er 
elektriker for byen, han er præst, han er 
læge. Og han bor på en måde, som vi helt 
sikkert ikke kunne leve ret længe,« siger 
han, og Jeppe supplerer: 

»Han var i gang dagen lang. Han går i 
seng ved syv-otte-tiden om aftenen og 
vågner klokken fire om morgenen. Når vi 
var færdige med arbejdsdagen klokken fire, 
var vi fuldstændig færdige af det fysiske 
arbejde, vi havde lavet sammen med ham, 
men han kom hjem og fortsatte. For så 
stod der måske fem personer foran hans 
dør, ofte nogle der havde behov for lægelig 
hjælp, som de ikke kunne få andre steder. Så 
prøvede han at finde ud af, hvad de fejlede, 
og skaffede medicin til dem. Det er jo ikke 
risikofrit at hjælpe dem, men han har gjort 
det i mange år – og de har bare ikke andre 
muligheder. De er lykkelige for, at han er 
der,« siger Jeppe, der ikke er i tvivl om, at 
Bryan er en del af Guds plan i Liberia.

Tættere som venner
For Jakob og Jeppe var det nogle 
oplevelsesrige uger i Liberia, og de har 
været meget glade for at have hinanden at 
dele oplevelsen med. De var nære venner 
på forhånd – og turen har kun styrket deres 
venskab. 

»Vi er helt sikkert kommet tættere. 
Selvom vi har kendt hinanden siden 
børnehaven, har vi alligevel oplevet nye 
sider af hinanden, og det er fedt at få en 
oplevelse sammen med en, man kender i 
forvejen,« siger Jeppe, og Jakob tilføjer:

»Nu kan vi bare snakke om Liberia som 
ingen andre. Det styrker helt sikkert vores 
venskab.«  



VIL DU 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 dokumenterne igen.

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

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 1.425.862 kr. i 
andet kvartal i 2022. Der blev i perioden samlet 231.000 kr. 
mindre ind end forventet.

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

TAK TIL DELTAGERE OG SPONSORER FOR 
ET GODT CYKELSPONSORLØB

Den 20. maj var kæderne smurte og hjelmene spændte, 
da vi endnu en gang afholdt cykelsponsorløb i den gode 
sags tjeneste. Denne gang spurtede cykelrytterne rundt 
om missionshuset Klippen i Øster Snede fordelt på fire 
veloplagte hold: Tidligere missionærer, unge fra Øster 
Snede IMU, en mandegruppe fra Øster Snede IM og fem 
cykelryttere fra cykelholdet Team FairCare.

Der blev tilbagelagt mere end 136 km, som blev omregnet 
til hele 80.000 kr. Lokale fra Øster Snede bakkede op om 
arrangementet med lækker forplejning og god opbakning til 
de 12 cykelryttere.

Det er tredje gang, Promissio afholder cykelsponsorløb, og 
traditionen tro var der også lokale sponsorløb. I SFO’en på 
Midtjyllands Kristne Friskoles samlede børnene 34.000 kr. ind.

De indsamlede penge går til de mange vigtige projekter, 
som vi er en del af sammen med vores partnere. 

Tak til alle deltagere, og tak til alle sponsorer! 

ALLE VÆRELSER ER OPTAGET PÅ 
TORVETS HØJSKOLE – MEN DU KAN 
STADIG KOMME MED

Den 26.-29. september 2022 afholder organisationerne på 
TORVET endnu engang sine populære højskoledage på 
Virksund Kursuscenter.

Teamet er "Troens Dilemmaer", og højskolen får igen i 
år besøg af en række gæstetalere, heriblandt professor og 
dr.theol. Finn Aasebø Rønne fra Dansk Bibel-Institut, som 
er korttidsmissionær for Promissio i Addis Ababa. Finn skal 
tale over emnet "Barnebarn af tiden – bekymringer for næste 
generation set fra Afrika". Generalsekretær i Det Danske 
Bibelselskab, Johannes Baun, kommer også og holder et 
foredrag med emnet "Modkultur som identitet".

Torvets Højskole er populær, og derfor er alle værelser på 
Virksund Kursuscenter optaget. Det er muligt at komme på 
venteliste, eller du kan medbringe egen campingvogn.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig med egen 
campingvogn eller komme på venteliste, kan du kontakte 
Menighedsfakultetet på telefon 7356 1240 eller på mail  
mf@teologi.dk.
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BISKOP PADMORE BRUGER SIT 
LIV PÅ AT TJENE ANDRE: »MIN 
KONE OG JEG HAR OPFOSTRET 
25 BØRN« 
Af Elisabeth Poulsen, missionær i Liberia

Hvilken personlig trosoplevelse har 
været skelsættende for dig?
Da jeg var ung, mente mange, at kun 

gamle mænd kunne blive præster – at de 
ville være de bedst egnede, fordi de havde 
levet et langt liv. Det føltes helt forkert for 
mig. Jeg mente, at du kunne blive præst fra 
en ung alder, hvis Gud kaldte dig til det – og 
det var på det tidspunkt, jeg følte kaldet til 
at blive præst.

Jeg bad inderligt Gud om at give 
mig mulighed for at komme ind på 
præsteseminaret, og efter nogle år fik 
jeg mulighed for at blive studerende på 
præsteseminaret og få min eksamen i 
teologi.

Hvilket menneske har inspireret dig 
mest trosmæssigt? 
Da jeg var barn, boede jeg hos en 

ældre kvinde fra kirken, som tog ansvar for 
nogle børn. Kvinden havde mistet sin mand, 
og hun fik ikke penge for sit arbejde eller fra 
det offentlige, men hun viste os omsorg, og 
hun lærte os at arbejde. Hun lærte mig at 
tjene andre gennem det liv, hun gav mig, og 
det liv, jeg så, hun levede. 

Hvad ville du gerne fortælle dit yngre 
jeg om Gud? 
Det første ville være, at Gud er Gud, 

og han har sin egen tid til alle ting i vores 
liv. Et eksempel fra mit eget liv er, at jeg har 
været bispekandidat tre gange, men det 
var først nu, at det blev min tid til at blive 
biskop. Mange mennesker vil have Gud til 
at gøre lige præcis det, de vil have her og nu, 
men hans tid er hans tid og ikke altid vores 
tid.

Vi skal lære at være vedholdende i vores 
bønner. Vi skal være trofaste i vores opgaver 

og arbejde og ikke give op. Gud kender sin 
plan med dig, og er du vedholdende og 
trofast, vil han til sin tid give dig det, han 
har planlagt.

Hvordan finder du tid til bøn?
Alle mine aktiviteter i det daglige 
starter med en lille bøn, men da 

omfanget af opgaver i mit arbejde altid har 
været stort, står jeg op hver morgen klokken 
fire, hvor jeg har min stille stund i bøn til 
klokken fem. 

Der er ingen, der forstyrrer mig på den 
tid, så det er den bedste tid, jeg kan finde 
til bøn og bibellæsning. Det har været min 
bønnerytme i mange år.

Hvordan deler du tro og liv med 
mennesker i din hverdag?
Jeg bliver ofte tilkaldt, hvis der er syge 

mennesker eller andre trængende, og jeg 
starter altid med at sige, at jeg gerne vil bede 
for dem. Jeg siger også, at det er Gud, der 
sørger for dem, selv om jeg har mulighed for 
at give dem noget. 

Jeg bruger mit liv på at tjene andre, og 
personligt hjælper jeg familier, der ikke har 
kunnet sørge for sine børn. Min kone og jeg 
har opfostret 25 børn og sørget for, at de har 
fået et godt liv og en uddannelse.

Vores liv og tro deler vi og lever vi ud 
sammen med mennesker, der hvor vi er, 
uanset hvor det er. For os hænger tro og liv 
sammen og kan ikke skilles ad.  
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Victor Padmore blev den 3. juli indsat som biskop i Den Lutherske Kirke i 
Liberia.



Promissio  ·  Katrinebjergvej 75  ·  8200 Aarhus N

id nr.: 46635

Giv børn et godt børneliv
Det hører med til et godt børneliv, at 
børn kommer i skole og lærer at læse og 
skrive, siger missionær Elisabeth Poul-
sen. Men i Liberia undervises mange 
børn af lærere, der ikke selv er gode til 
at læse og skrive.

Derfor arbejder Elisabeth for at give 
børn et godt børneliv ved at træne læ-
rerne, så de kan give en bedre undervis-
ning. For 280 kr. kan du sende en lærer 
på kursus. 

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

»Skolegang for børn er det eneste,  
der kan løfte dem op og ud af fattigdom,  

så derfor er dette projekt så vigtigt.«
Elisabeth Poulsen, missionær i Liberia


