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Elpriserne stiger – og det samme gør 
prisen på oksekød, fløde og alle de andre 
dagligvarer, vi har brug for i hverdagen.

I Storbritannien taler man 
endda om ”Cost-of-living crisis” 
(leveomkostningskrise), fordi udgifterne 
til dagligvarer og regninger lige nu 
stiger hurtigere end den gennemsnitlige 
husstandsindkomst.

Det samme oplever vi herhjemme 
i Danmark – og det mærker vi 
konsekvenserne af hos Promissio. En 
situation vi kan kalde for ”Cost-of-giving 
crisis”, for lysten og muligheden for at give 
til godgørende mærkesager bliver mindre. 
Konkret oplever vi et fald i de spontane 
gaver, men samtidig har der været en 
stigning i indtægterne gennem øget salg i 
genbrugsbutikkerne.

Uanset mængden af midler er det dog 
vigtigt for Promissio, at vi ved, hvad der er 
fundamentet for vores arbejde.

Det blev jeg mindet om, da én af vores 
etiopiske venner for nyligt brugte ordet 
“love-sharing” om vores fælles arbejdsform. 
Ordret oversat betyder det ”deling af 
kærlighed”, og for mig understreger netop 
dét ord, hvad der er essensen i Promissios 
arbejde: 

Lige nu kan vi måske ikke give en så stor 
økonomisk hjælp, som vi plejer, men vi 
kan stadig give vores tid eller bede en bøn. 
Uanset hvad vi gør, handler om det om én 
ting: At dele ud af den kærlighed, som vi er 
blevet vist, indtil den dag, vi bliver løst fra 
opgaven.

KRISEN PRESSER OS – 
MEN VI DELER STADIG 
DET VIGTIGSTE

LEDER

Energikrisen og den usikre verdenssituation 
betyder, at færre lige nu støtter Promissios 
arbejde økonomisk. Det ændrer dog ikke på, at 
vi må holde fast i formålet med vores arbejde: 
At dele den kærlighed, som vi er blevet vist.

Frede Ruby Østergård, generalsekretær
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»Jeg tror, jeg er født vedholdende. Jeg 
giver ikke op, selvom noget er svært. Jeg 
undersøger altid, om der er en løsning.«

Det er en viljefast Elisabeth Poulsen, der 
reflekterer over sine seneste tre år som 
missionær for Promissio i Liberia.

For selvom Elisabeth har elsket sit 
arbejde som konsulent for Den Lutherske 
Kirkes 30 skoler over hele landet, så har 
jobbet også bragt frustrationer med sig. 
Alligevel har Elisabeth nu valgt at forlænge 
sin ansættelseskontrakt, der ellers udløb i 
starten af efteråret. Nu bliver hun i stedet i 
Liberia minimum ét år mere.

»Promissios arbejde i Liberia er for vigtigt 
til, at jeg skal rejse hjem nu. Gud er ikke 
færdig med mig her,« siger Elisabeth, der 
vendte tilbage til sit arbejde i Liberia den 1. 
november.

Med fornyet energi
Der er ikke uden grund, at Elisabeth 
synes, hun har haft en lidt hård medfart i 
Liberia, hvor hun har arbejdet for at højne 
uddannelsesniveauet blandt lærerne på 
kirkens skoler.

I knap halvandet år havde Elisabeth 
og de øvrige ansatte på skolernes 
fælles administrationskontor ikke 
nogen leder, og det satte sit tydelige 
præg på medarbejderne, der manglede 
retning i deres arbejde og stod i en uvis 

TRODS FRUSTRATIONER 
OG USIKKERHED: 
ELISABETH FORLÆNGER SIN 
ANSÆTTELSE
Efter tre år i Liberia med både glæder og udfordringer var det egentlig 
tid til, at missionær Elisabeth Poulsen ville rejse hjem. Nu har hun i 
stedet forlænget sin kontrakt.

Af Anika Thorø Weber, journalist

arbejdssituation. Det gjaldt også for 
Elisabeth, der blev drænet for energi.

Men meget har nu forandret sig for den 
færøske folkeskolelærer. I sommer fik 
skolekontoret en ny skoleleder, Eric S. Doe, 
der med 18 års erfaring som skoleinspektør 
har givet Elisabeth og de øvrige 
medarbejdere rammer, overblik og retning.  

»Nu står vi i en helt ny situation. Jeg 
har fået fornyet energi i arbejdet og ser en 
masse muligheder,« siger Elisabeth, der også 
oplever stor opbakning fra den nyvalgte 
biskop Victor Padmore.  

En fælles retning
Det er ikke kun på skolekontoret, at en 

fælles retning nu er ved at forme sig. Med 
tryggere rammer for medarbejderne er der 
blevet rum til i endnu højere grad at arbejde 
for en samlet, fælles indsats på tværs af 
skolerne. Det har udmøntet sig i et fælles 
dokument, som alle skolerne forpligter sig 
på. Her fremgår det blandt andet, hvordan 
skolerne fremadrettet skal håndtere deres 
økonomi, og hvordan de skal sikre børnene 
den bedst mulige uddannelse. 

»Det kan lyde som et lille skridt, men det 
er det ikke. Selvom vores arbejde er små 
dryp, så gør summen en stor forskel,« siger 
Elisabeth.  

I det kommende år er Elisabeth Poulsen ansat som missionær i otte måneder. De øvrige måneder er 
hun på Færøerne og bruger tid med sin nærmeste familie. Foto: Marius Thorø Weber



Det faglige niveau blandt lærerne i Liberia er så ringe, at det går ud over 
børnenes uddannelse. Men gennem en række kurser er det nu ved at 
ændre sig.

Af Anika Thorø Weber, journalist

KURSER HAR GJORT 
JOSEPH TIL EN 
DYGTIGERE LÆRER

Det er en fokuseret Joseph Yarkpaulolo, der 
står foran sine elever på Totota Lutheran 
High School i Liberia.

Som så mange andre dage står han foran 
sin klasse i mellemtrinnet og forsøger at 
holde styr på 25 energibomber, der trods 
deres nysgerrighed har svært ved at 
sidde stille på de slidte træstole i det gule 
klasselokale.

Selvom det efterhånden er blevet hverdag 
for Joseph at jonglere med bogstaver, 
udenadslære og til tider ukoncentrerede 
elever, er det ikke altid så ligetil.

I stedet kæmper han med at holde 
børnenes opmærksomhed og tilrettelægge 
undervisningen på en måde, der giver 
eleverne de bedste rammer for at få den nye 
viden ind under huden. 

»Der er meget at lære,« siger Joseph.

Kampen for fagligheden
Joseph er ikke den eneste lærer i Liberia, 
der bøvler med undervisningen.

Faktisk har mange lærere i det 
vestafrikanske land et fagligt niveau som et 
dansk barn i 4. til 6. klasse, og det er derfor 
ikke en selvfølge, at lærerne har styr på selv 
helt basale kundskaber som stavning og 
evnen til at kende forskel på konsonanter 
og vokaler. Det går ud over børnene, der 
ikke får den gode undervisning, som de og 
samfundet hungrer efter.

»Det er vigtigt, at børn får en god 

Joseph Yarkpaulolo sætter en ære i sit arbejde som lærer på Totota Lutheran High School, så han 
kan være med til at sikre Liberias fremtid.  Foto: Marius Thorø Weber
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uddannelse. Ellers bliver de en byrde for 
samfundet; endda for deres familier,« siger 
Sentee M. Kerkula, der er skoleleder på 
skolen i Totota.

Lærernes faglige niveau bekymrer 
ham, men han hæfter sig ved, at det 
ikke er lærernes egen skyld, at de har 
begrænsede skrive- og læsekundskaber. 
En årelang borgerkrig har sat store dele af 
skolesystemet i stå, og mange af de garvede 
lærere er blevet dræbt. I stedet er det nu de 
helt unge lærere, der selv gik i skole under 
borgerkrigen, der står for at uddanne de 
børn, der skal blive Liberias fremtid.

»Vi vil være den bedste skole med de 
dygtigste lærere i det her område i Liberia, 
så vi gør, hvad vi kan, for at skabe en bedre 
uddannelse til børnene,« siger Sentee. 

Kurser baner vejen
Det er ikke kun Sentee, der brænder for at 
sikre børnene en bedre skolegang.

Skolen i Totota er en af Den Lutherske 
Kirkes 30 skoler over hele landet, og her 
har man i disse år særligt fokus på lærerne. 

Missionær Elisabeth Poulsen holder kurser for lærerne på kirkens skoler. En af de tidligere kursister er Joseph Yarkpaulolo.  Foto: Marius Thorø Weber

Gennem en række kurser er målet at hæve 
deres faglige niveau og samtidig give dem 
nogle vigtige redskaber til at skabe gode 
rammer for undervisning i klassen. Det 
har vist sig at have god effekt, fortæller 
Promissios missionær i Liberia, Elisabeth 
Poulsen, der er ansat til at oplære lærerne 
på kurserne.

»Når jeg kommer tilbage på de skoler, 
hvor jeg har undervist, kan jeg se, at 
lærerne bruger de redskaber, jeg har givet 
dem. Samtidig kan børnene fortælle mig 
noget, som de har lært af lærerne. Det viser 
mig, at indsatsen faktisk virker. Så giver 
vores arbejde mening,« siger den færøske 
folkeskolelærer, der netop har påbegyndt sit 
fjerde år som missionær i Liberia.

»Det er vigtigt, vi sætter ind netop 
her. Det er jo på skolerne, vi lægger 
fundamentet for, at børn lærer at læse 
og skrive. Det er vigtigt for hele Liberias 
fremtid,« tilføjer hun.

Elisabeth Poulsen vurderer, at alle lærere, 
der har deltaget i kurserne, nu kender 
forskel på konsonanter og vokaler, mens 

kun halvdelen havde styr på forskellen før 
kurserne. Samtidig har folk som Joseph fået 
gavn af mange af de redskaber, han har lært 
på kurserne.  

»Jeg lærte, hvordan jeg forbereder en 
lektionsplan, og hvordan jeg skal lære 
eleverne at tage noter. Det har været super 
godt for mig at være med på kurserne,« siger 
han. 

Og det er ikke kun Joseph, der har glæde 
af kurserne. Det samme gælder hans elever.

»Vi er her for at forberede børnene 
på fremtiden. På sigt er det dem, vi er 
afhængige af, og derfor er det vigtigt, at vi 
allerede fra de helt små klasser lærer dem 
det grundlæggende og forbereder dem på, 
hvad der venter dem i uddannelsessystemet 
og ude i samfundet,« siger Joseph.  



     
I både Etiopien, Liberia og Danmark fejrer vi jul, men vores juletraditioner 
er vidt forskellige. Så hvis du når at gå død i risengrød, julekalender og 
gavepapir, kan du her finde inspiration til tre nye juletraditioner. Find vej-
ledninger med mere på promissio.dk/juletraditioner.

Af Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator

PRØV NOGET  
NYT TIL JUL

Jolly rice
Liberianernes foretrukne julespise er 
gryderetten jollof rice – eller jolly rice, som 
betyder ”glade ris”. Her lærer du, hvordan du 
laver retten.

Fremgangsmåde
 1. Rens rød peber, hak halvdelen af løget 

og hak 2 fed hvidløg.
 2. Blend hakket tomat, peber og det 

uhakkede halve løg.
 3. Varm olien i gryde. Tilsæt timian, 

hvidløg og det halve hakkede løg 
og lad det sautere, indtil løget er 
gennemsigtigt.

 4. Tilføj tomatpuré og lad det stå 3 min 
længere ved middel varme.

 5. Tilsæt det blendede og lad retten stå i 
15-20 min ved lav varme.

 6. Imens kan du gå i gang med at 
tilberede kylling i ovnen, gnedet med 
2 fed presset hvidløg og drysset med 
salt (kan også koges og krydres med 
ingefær eller peanutbutter).

 7. Vask risene, hak chilien og opløs 
fonden i 5 dl kogende vand.

 8. Tilsæt ris, laubærblad, chili, 
bouillonterning, fond og vand. Rør 
forsigtigt og tilsæt salt.

 9. Kog retten op, sæt låg på og sænk 
varmen. Lad det koge, indtil risene er 
bløde og fluffy (30-40 min – afhænger 
af typen af ris).

 10. Servér varmt sammen med kylling.

Ingredienser
• 7 dl brune ris
• 1 ds hakket tomat
• 1 rød peber
• 60 ml olie
• 1 stort løg
• 4 fed hvidløg
• 1 tsk timian
• 3 spsk tomatpure
• 1 laurbærblad
• 1 chili (stærk)
•  1 spsk smuldret bouillonterning 

(høns)
• 500 ml kyllingefond
• 500 ml vand
• 4 kyllingelår
• salt
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Uddel tegninger til 
naboerne
I dele af Etiopien er det skik, at børnene 
tegner tegninger af julens indhold og 
budskab og efterfølgende deler dem ud til 
naboerne på vejen. Nogle gange kaster det 
endda en lille skilling af sig.

Hvis I har mod på det, kan du og 
dine børn eller børnebørn banke på hos 
naboerne og dele tegningerne ud, eller I kan 
lægge dem i postkasserne som en glædelig 
overraskelse. 

Sy din egen gaveindpakning
Julen i Danmark betyder ofte gaver. Gaverne pakker 
vi ind i flot papir og bånd, som vi bagefter smider ud. 
Men frivillige i vores genbrugsbutikker begyndte at 
sy deres egen genanvendelige gaveindpakning, og 
det er vi blevet inspireret af. Det kan pynte under 
juletræet år efter år.

Sådan gør du
1. Find et passende stykke stof, evt. med julemotiv. 

Promissios genbrugsbutikker har ofte flotte 
juleduge, som du kan købe til en god pris, samtidig 
med at du støtter arbejdet.

2. Klip stoffet til et kvadrat.
3. Buk kanterne ind og sy dem fast, så stoffet får en 

flot kant.
4. Find et passende stykke bånd og sy det fast på 

midten af forsiden af gaveindpakningen.
5. Pak din gave ind og imponér venner eller familie 

med en helt unik gaveindpakning.
Hvis du gerne vil kunne ændre gavebåndet fra år til 
år, kan du springe punkt 4 over.
Du kan også sy en gavepose. Find hele vejledningen 
til begge typer gaveindpakning på promissio.dk/
juletraditioner.



FEVEN TEKOLLA VAR I PRAKTIK PÅ 
SEKRETARIATET

Fra september til slutningen af november har 23-årige Feven 
Tekolla været på kursus på Diakonhøjskolen i Aarhus. Feven 
er til daglig ansat som sekretær på hovedkontoret i vores 
partnerorganisation Win Souls for God i Etiopien, og dette 
efterår har hun udvidet sine kompetencer på kurset Hope 
In Action: Et interkulturelt kursus om diakoni og social 
aktivisme.

Vi har før stået for, at andre ansatte i vores 
partnerorganisationer har deltaget i kurset, hvilket blandt 
andet indbefatter at søge offentlige midler til udgifterne. 
Det indbefatter også, at kursusdeltageren kommer en uge i 
praktik på sekretariatet, og det var Feven i september.

I løbet af denne uge hjalp hun til med at indscanne gamle, 
fysiske fotografier fra vores billedarkiv, nedfælde gode råd 
til et sundt bønsliv, deltage i konfirmandundervisning, 
besøge kirker og kristne fællesskaber og lægge vejen forbi 
Promissios genbrugsbutik i Skovby.

Kurset afsluttes med en fin afskedsfest, hvor Promissio 
deltager, inden Feven rejser tilbage til Addis Ababa for selv at 
bruge og inspirere andre med det, hun har fået med sig fra 
kurset.

PROMISSIO PRAYER CHALLENGE 2022

I Promissio vil vi gerne inspirere unge mennesker til 
bøn. Vi bliver igen og igen mødt af vidnesbyrd fra vores 
partnerkirker, som oplever fantastiske bønnesvar, og 
forudsætningen for selv at opleve dette er at bede.

I advent i år sætter vi derfor gang i Promissio Prayer 
Challenge 2022. Vi vil udfordre og opfordre særligt unge 
mennesker til at stå sammen med os i bøn hver dag gennem 
adventstiden. Alle interesserede bliver en del af Facebook-
gruppen Prayer Challenge 2022, og de første 200 får et 
gratis bedelys, som de kan bruge til bedestunderne gennem 
adventstiden. På Facebook-siden inviteres deltagerne til at 
dele billeder og oplevelser fra deres bedestunder, så det kan 
blive til opmuntring for de andre deltagere.

Vi håber, at vi med denne Prayer Challenge kan hjælpe 
unge kristne til at tage sig tid til daglig bøn, og at det må 
sætte sig i dem som en god vane, de vil tage med sig videre i 
livet.

Vil du også gerne være med i Prayer Challenge 2022? Så 
kan du gå på Facebook, søge efter gruppen Prayer Challenge 
2022 og anmode om adgang. Alle er meget velkomne uanset 
alder.

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.

@

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

Find Promissio på Facebook.com/
Promissio.dk og like siden i dag.
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BYGGEVOLONTØRER REJSER TIL ADDIS 
ABABA

Fra slutningen af november til slutningen af februar har 
Promissio udsendt to byggevolontører til Addis Ababa. 
Samuel Ettrup Larsen og Simon Thalund Bojesen er begge 
tømrere og skal udføre en række forbedringer på Promissios 
missionærbolig og gæstehus. De skal blandt andet lægge nyt 
tag, indsætte nye køkkener og udskifte flere vinduer.

Udover at være håndværkere er Samuel og Simon også 
svogre. Simon Thalund Bojesen tager derfor sin hustru, 
Simone Ettrup Bojesen, som er Samuel Ettrup Larsens søster, 
med til Etiopien sammen med deres 10 måneder gamle søn, 
Noah.

Volontørgruppen skal fejre jul i Addis Ababa og rejser 
tilbage til Danmark i udgangen af februar.

Du kan støtte gruppens indsamling af materialer og 
værktøj ved at give en gave på MobilePay 20848 og skrive 
”Materialer”.

FINN RØNNE REJSER TIL ADDIS ABABA

Promissios korttidsudsendte missionær, Finn Aasebø 
Rønne, rejser endnu en gang til Ethiopian Graduate School 
of Theology, EGST, i Addis Ababa, hvor han skal undervise i 
kirkehistorisk metodelære.

EGST er et tværkirkeligt teologisk fakultet etableret af de 
tre store protestantiske kirker i Etiopien: Kale Heywet-kirken 
(EKHC), Det etiopiske kirkefællesskab (ECFE) og Mekane 
Yesus-kirken. Finn har i en årrække undervist på stedet i en 
måned om året, og 2023 bliver altså ingen undtagelse.

Finn Aasebø Rønne er professor i kirke- og 
missionshistorie og underviser til daglig på Dansk Bibel-
Institut i København.

Han rejser til Etiopien den 1. januar og kommer tilbage i 
slutningen af januar.

MEDARBEJDERE FRA SEKRETARIATET 
HAR VÆRET I ETIOPIEN

I september var generalsekretær Frede Ruby 
Østergård, netværkskoordinator Tuja Stæhr Berg og 
studentermedarbejder Pernille Iversen på arbejdsrejse i 
Etiopien. De besøgte partnere og fællesskaber i Addis Ababa 
og i området omkring Robe.

Særligt én oplevelse gjorde stort indtryk. Sammen 
med lokale kirkeledere tog de ud for at besøge en af de 
afsidesliggende prædikepladser, også kaldet outreaches, i 
Gasera-området, som kirken i Goba har plantet. Her måtte 
de først gå en time i silende regn, hvor de undervejs fik 
husly i en blikhytte hos en muslimsk familie. Fremme ved 
outreachet ankom de til kirkebygningen, som bare var et 
blikskur, hvor der nu lå vand alle steder, fordi vandet var 
trængt ind under blikpladerne. Regnen larmede så meget på 
pladerne, at de ikke kunne høre, hvad hinanden sagde.

I outreachet kommer 20 kirkegængere, og de drømmer 
om at ansætte en evangelist i fremtiden. Den nuværende 

evangelist vandrer seks timer for at komme derud og 
prædike.

Det var godt og berigende at besøge den lokale kirke og få 
syn for, hvilke utrolige forhold den har – og samtidig høre 
vidnesbyrd om, hvordan den vokser.

På bagsiden af dette blad kan du være med til at støtte den 
trængte men voksende Mekane Yesus-kirke.



Som vi skrev i september-udgaven af 
Promissio-bladet, fik vi i juni måned 
bevilliget 700.000 kr. fra Civilsamfund i 
Udvikling, CISU, til en nødhjælpsindsats i 
Etiopien, fordi landet lige nu gennemlever 
en stor hungersnød.

Sammen med Mekane Yesus-kirkens 
udviklingsafdeling, DASSC, i Wabe Batu-
synoden, er vi derfor gået i gang med at 
uddele nødhjælp. Nødhjælpen består 
af majs og olie foruden en særlig hjælp 
til 750 gravide eller ammende mødre og 
underernærede børn.

Asliyas børn har fået hjælp
Asliya Mama Ali er mor til to af de 
underernærede børn, som har fået en særlig 
nødhjælp.

»Jeg har otte børn, og to af dem er 

PROMISSIO UDVIDER 
NØDHJÆLPSINDSATSEN  
I ETIOPIEN
Nu er det muligt for Promissios venner at støtte nødhjælpsindsatsen 
direkte.

Af Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator

underernærede. Det lader til, at det sker 
for flere og flere, fordi der er mangel på 
komælk. Fejlernæring går ofte hånd i hånd 
med voldsomme infektioner af parasitter 
eller orm, og det er en hovedpine for 
mig. Mine to børn er nu blevet en del af 
programmet, og de har fået nødhjælp fra 
Mekane Yesus-kirken. Nu kan jeg se, at de 
kan mere og mere,« siger Asliya.

Asliyas to børn er blandt 446 
underernærede børn, som fik hjælp i løbet 
af indsatsens første tre måneder. 

Vi samler selv pengene ind
Udover at hjælpe nu og her er det vigtigt 
for Promissio og DASSC, at en del af 
hjælpen har langtidsvirkning, så en 
lignede katastrofe ikke får så alvorlige 
konsekvenser igen.

Desværre fik en del af denne 
langtidsvirkende hjælp ikke bevilliget 
penge af CISU. Det drejede sig om særligt 
tilrettelagte kurser for 200 repræsentanter 
fra lokalbefolkningen.

Men på baggrund af flere henvendelser 
fra Promissio-venner, som ønsker at støtte 
nødhjælpsarbejdet, har vi valgt selv at 
samle de penge ind, der skal til, for at 
DASSC kan afholde kurserne.

Det betyder, at de 200 repræsentanter 
bliver undervist i at spotte tidlige tegn 
på, at en lignende tørkeperiode er under 
opsejling, så de kan handle i tide. De 
lærer om evakuering, risikominimering, 
menneskerettigheder, og hvordan de kan 
påvirke lederne lokalt og nationalt til at 
handle rettidigt, hvis høsten igen slår fejl 
gentagne gange.

Du kan støtte indsamlingen
Mange venner har allerede støttet 
indsamlingen – og du kan også være med.

Kursusprisen er 115 kr. per person, og 
der er plads til i alt 200 deltagere. For hver 
deltager står lokalbefolkningen stærkere, 
næste gang regnen udebliver.

Du kan støtte indsamlingen på promissio.
dk/sult. 

RETTELSE
I artiklen i september-bladet fremgår 
det, at kurserne omtalt i denne artikel 
allerede var en del af indsatsen, men 
det er desværre forkert. Kurserne var 
en del af ansøgningen til CISU, men 
pengene hertil blev ikke bevilliget.

746 gravide, ammende mødre og underernærede børn har modtaget hjælp, foruden 400 familier 
med enlige mødre.
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LYT MED – OG FÅ RESTEN AF SVEND 
ERIKS HISTORIE
Svend Erik Petersens fem år i Botswana 
satte tydelige spor i ham - og han 
er ikke alene. Også mange andre 
Promissio-missionærer har oplevet et 
livsforvandlende møde, mens de var 
udsendt.

De historier kan du høre i Promissios 
podcastserie. Find dem der, hvor du 
lytter til podcasts. Podcasten ligger også 
på vores hjemmeside, promissio.dk/
podcast.

Det var, som om alt faldt fra hinanden en 
eftermiddag i september måned i 1988 - og 
samtidig faldt alle brikkerne på plads.

Efter en lang arbejdsdag stod den 39-årige 
gymnasielærer Svend Erik Petersen hjemme 
i sin stue i Ringkøbing, træt og lidt knotten 
efter dagens strabadser. Ved hans side stod 
konen Lisbeth og pegede på bordet foran 
ham.

»Du kan tage med mig Afrika,« sagde hun 
henkastet og vendte blikket mod Promissio-
bladets forgænger, DEM-bladet, der lå foran 
dem.

Indrammet i en ildrød farve stod 
der: »Lærer søges til bibelskole og 
præsteseminarium i Botswana«.

»Det var som at få et kald lige i smasken. 
Det begyndte at gnave indeni,« siger Svend 
Erik.

Vendt på hovedet
Det lå ellers ikke i kortene, at Svend Erik 
skulle rejse med sin kone og fem børn til 
det sydligste Afrika. Svend Erik elskede 
sin hverdag som lærer på Det Kristne 
Gymnasium, og hele familien havde fundet 
sig til rette i byen mod vest.  

»Jeg troede, jeg skulle være på gymnasiet, 
til jeg blev gammel, men sådan skulle 
det åbenbart ikke være,« siger den nu 
pensionerede lærer.

Den ildrøde annonce blev ved med at 

SVEND ERIK TROEDE, HAN 
HAVDE FUNDET SIT KALD – 
INDTIL HAN FIK ET NYT: »JEG 
FIK DET LIGE I SMASKEN«
En ildrød annonce i det hedengangne DEM-blad vendte Svend Erik 
Petersens liv på hovedet. Bedst som han kendte sin livsvej, blev det 
tid til noget helt nyt.

Af Anika Thorø Weber, journalist

gnave i hans sind, og inden længe fulgte 
bemærkelsesværdige oplevelser, der pegede 
ham i én retning: Botswana.

»Det kunne ikke være tilfældigheder. Jeg 
havde oplevelsen af, at Gud kaldte på os, og 
så måtte vi jo gå,« siger Svend Erik.

Et forandret menneske
Svend Erik og familien fik i alt fem år 
i Botswana som de første Promissio-

missionærer i landet. Her blev Svend Erik 
lærer på præsteseminariet og bibelskolen 
”Spætten” lidt uden for hovedstaden 
Gaborone, hvorfra han var med til at forme 
de teologer, der den dag i dag er præster 
overalt i landet.  

»Det var en spændende tid, men også 
hård. Der var meget at lære – og meget at 
lave,« siger Svend Erik.

Han er dog ikke i tvivl om, at han og 
familien gjorde det rette ved at følge Guds 
kald.

»Botswana var med til at forme os til dem, 
vi er i dag. Det, jeg lærte, bruger jeg stadig,« 
siger han.  Svend Erik Petersen kunne ikke drømme 

om at frasige sig det kald, han mener, han 
fik fra Gud. »Når Gud siger, vi skal gå, så 
må vi gå,« siger han.

Foto: Anika Thorø Weber



Der var plads til både store tanker og fis og løjer, da etiopiske Mission 
Back i oktober besøgte Frøstruphave Efterskole.

Af Tuja Stæhr Berg, netværkskoordinator, og Anika Thorø Weber, journalist

TEENAGERE BLEV 
OPSLUGT AF STÆRKE 
BUDSKABER OG 
ETIOPISK FESTHUMØR

»Menge, Menge, Menge!«
Det var med den samme begejstring 

som til en fodboldkamp, at elever fra 
Frøstruphave Efterskole torsdag den 13. 
oktober tog imod tre repræsentanter fra det 
etiopiske initiativ, Mission Back.

Stemningen var i top, og hver gang én af 
Mission Backs medlemmer trådte frem på 
scenen i foredragssalen, skete det til lyden 
af høje tilråb fra eleverne, der sad klar til 
at huje de tilnavne, de havde tildelt hvert 
medlem – og således blev Mission Backs 
Mengistu Bunaro forkortet til ”Menge”, når 
hans navn blev skrålet fra tilskuerne.

Men selvom elevflokken nord for Varde 
var i højt humør, var de ikke ene om at 
bidrage til den gode atmosfære. På scenen 
stod Mission Back klar med klapperytmer, 
etiopiske sange og masser af konkurrencer, 
der blot fik eleverne til at råbe endnu 
højere.   

»Der var en virkelig munter og god 
stemning. Det er der altid, når vi har 
besøg af Mission Back,« siger Promissios 
netværkskoordinator Tuja Stæhr Berg, 
der var med til at arrangere gæsternes 
ophold i Danmark og stod for den danske 
oversættelse ved flere af Mission Backs 
oplæg rundt i landet.

Deltagerne i årets Mission Back-tour var (fra venstre) Mengistu Bunaro, Gizachew Ayka og Kasto 
Kassa.  Foto: Anika Thorø Weber
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Foruden fis og løjer brugte Mission Back også tid på sange, andagt og bøn. Foto: Tuja Stæhr Berg

Mission Back var gode til at inddrage eleverne under deres halvanden times oplæg.
Foto: Tuja Stæhr Berg

En trio med en mission
Selvom holdet bag Mission Back var gode til 
at skabe højt humør under deres syv dage 
lange besøg i Danmark, så kom de til landet 
med meget andet end fis og løjer i ærmet.

Projektet Mission Back er en del af 
arbejdet hos Promissios partner Win Souls 
for God, og deres overordnede mål er at 
bringe evangeliet tilbage til Danmark, 
Norden og resten af Europa.

»Jeres bedsteforældre og oldeforældre 
kom til Etiopien og resten af Afrika for at 
dele evangeliet med os. Nu rejser vi i stedet 
til Europa, fordi vi oplever, at troen er ved 
at smuldre for mange. Det må vi gøre noget 
ved,« siger Gizachew Ayka, der er leder af 
Win Souls for God og deltog i årets Mission 
Back-tour.

Det var derfor heller ikke blot sange 
og konkurrencer, der var på programmet 
til det halvanden time lange oplæg på 
Frøstruphave Efterskole.

Der var også plads til personlige 
beretninger, andagt og et indblik i Win 
Souls for Gods arbejde i Etiopien, herunder 
Deborah-centret i Addis Ababa, der hjælper 
kvinder ud af prostitution.

»Mange unge har svært ved at finde 
deres plads i livet. Så er det vigtigste, vi kan 
fortælle dem, at Gud elsker dem – uanset 
om de tror på ham eller ej,« siger Gizachew.

Stor effekt
Med de store ord på hjerte var det derfor 
også vigtigt for Gizachew, at eleverne ikke 
blot kunne juble – men også lytte.

Og det gjorde de. Selvom 
fodboldstemningen gik højt, så faldt 
lydniveauet til nul, så snart Mission Back 
lagde op til en mere alvorlig afdeling. 
Særligt fangede Mission Back elevernes 
opmærksomhed, da de fortalte anekdoter 
om et helt anderledes liv i Etiopien, hvor 

de som otteårige havde sko på fødderne 
for første gang. Alligevel kunne de nu stå 
med en universitetsuddannelse bag sig og 
rejse til den anden side af jorden for at dele 
evangeliet.

»Min oplevelse er, at vi kan nå eleverne på 
en helt anden måde, end andre kan. Vi kan 
fortælle historierne med en anden ægthed 
– både vores egne, men også de historier, vi 
kan fortælle om de mennesker, vi møder 
gennem vores arbejde i Etiopien. Det, der 
er langt væk, kommer tættere på. Det rører 
noget i dem,« siger Gizachew, der under sit 
ophold i Danmark mødte flere danske unge, 
der kunne huske centrale anekdoter, som et 
tidligere Mission Back-hold havde delt med 
dem for år tilbage.

Også Promissios Tuja Stæhr Berg 
genkender værdien af et besøg fra Mission 
Back.

»Det kan noget helt andet, at det er dem, 
der står på scenen i stedet for mig. De er 
levende og spændende at høre på, og så 
bidrager de med en autenticitet, fordi de 
kan fortælle historierne mere direkte,« 
siger netværkskoordinatoren, der efter 
oplægget fik mange positive kommentarer 
fra eleverne.

Foruden besøget på Frøstruphave 
Efterskole lagde Mission Back blandt andet 
vejen forbi konfirmander i Esbjerg, en 
ældreklub og Jakobskolen i Aarhus.  



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 1.112.085 kroner 
i tredje kvartal i 2022. Der blev i perioden samlet 74.085 kr. 
mere ind end forventet.

I 2022 har Promissio brug for i alt 6.095.000 kr.

LANDSUDVALGET ARBEJDEDE MED 
MISSIONÆRREKRUTTERING

Lørdag den 8. oktober samledes Promissios landsudvalg til 
sit årlige landsudvalgsmøde. 

Foruden et inspirerende besøg af Mission Back-
gruppen fra Win Souls for God (læs mere side 12-13), stod 
missionærrekruttering på dagens program. Landsudvalget 
fik besøg af partner i MentalTouch, Kresten Reuss Kragh- 
Schmidt, som også er medlem af Promissios landsudvalg. 
Han holdt et oplæg og satte forsamlingen i gang med at 
tænke tanker om, hvordan vi finder missionærer i dag. Det 
blev drøftet, hvilke forskelle der er på tværs af de forskellige 
generationer, og hvordan vi henvender os bedst til hver 
enkelt af dem. 

Dagen bød også på en indføring i Promissios økonomi og 
dryp fra de mange aktiviteter, som foregår ude i Promissios 
netværk. 

Landsudvalgets 40 medlemmer bliver først udpeget for 
en firårig periode. Derefter kan medlemmerne vælge at 
forlænge med to år ad gangen. Foruden en stor gruppe 
af Promissios venner ude i landet inviteres alle tidligere 
udsendte og volontører ind i landsudvalget. Har du forslag 
til, hvem der skal sidde med i Promissios Landsudvalg, er du 
velkommen til at kontakte netværkskoordinator Tuja Stæhr 
Berg på tuja@promissio.dk.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
1. APRIL 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling på Promissios 
årsmøde lørdag den 1. april 2023.

Om formiddagen vil der være forhandlinger med 
dagsorden efter vedtægterne.

Kandidater til bestyrelsen meldes til sekretariatet af 
mindst ti medlemmer senest den 3. marts. Kandidater 
og stillere skal være medlem af Promissio og have 
betalt kontingent for 2023 senest den 17. februar 2023. 
Opstillingsliste fås ved sekretariatet.

Medlemmer, som har betalt kontingent senest den 17. 
februar, har stemmeret på årsmødet.

Forslag til behandling på årsmødet skal sendes skriftligt til 
sekretariatet senest den 3. marts.

Den 2. april 2023 kan Promissio fejre 75-års jubilæum, 
hvilket vil blive fejret til årsmødet i forbindelse med 
generalforsamlingen.
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»DET, JEG LÆRTE OM GUD I 
MIN BARNDOM, ER BLEVET EN 
GRUNDSTEN I MIT LIV« 
Af Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator og Anika Thorø Weber, journalist

Hvilken personlig trosoplevelse har 
været skelsættende for dig?
Da jeg var barn, lærte jeg Gud at kende 

gennem organisationen Good News, der 
tog ud i vores nabolag for at dele evangeliet 
med mig, min søster og alle andre børn i 
området.

Lederne var meget engagerede, og de 
investerede en masse energi i at fortælle 
os om Gud. Jeg husker særligt en leder, der 
hedder Sara. Det var ikke altid, hun havde 
råd til at betale for transporten hen til vores 
boligområde, men det rokkede ikke ved 
hendes brand for at dele evangeliet med os.

Det, jeg lærte om Gud dengang, er blevet 
en grundsten i mit liv. Det er de erfaringer, 
jeg stadig bygger mit liv på.

 
Hvilket menneske har inspireret dig 
mest trosmæssigt?
Udover lederen Sara fra Good News 

har min mor sat et stort aftryk på mit 
trosliv. Som barn gjorde min mor mig stærk 
i troen, og hun lærte mig at elske Gud i 
stedet for at være flov over min tro. Jeg 
husker, hvordan hun fortalte mig om Gud 
og opfordrede mig til at bede sammen med 
hende.

I dag er min mor fortsat rigtig god til at 
få bedt til Gud. Jeg har stadig meget at lære 
af hende.

 
Hvad ville du gerne fortælle dit yngre 
jeg om Gud?
Jeg ville sige til mig selv, at jeg skulle 

begynde at bede. Da jeg var yngre, var 
der mange voksne, der opfordrede mig til 
at bede og læse i Bibelen, men det optog 
mig ikke rigtigt. Siden har jeg lært, hvor 
meget godt det giver mig at leve et liv tæt 
på Gud. Jo bedre jeg lærer Gud at kende, jo 
nemmere er det for mig at fortælle om ham 
til andre. Som musiker oplever jeg også, at jo 
mere jeg læser og beder, jo nemmere er det 

for mig at skrive nogle gode sangtekster om 
Gud. Jeg bliver inspireret.    

 
Hvordan finder du tid til bøn?
Efter jeg er begyndt at arbejde fuld 
tid, synes jeg, det er svært at finde 

tid til at bede. Trafikken er tæt i vores 
hovedstad Addis Ababa, og det tager mellem 
halvanden og to timer for mig at komme på 
arbejde. Det betyder, at jeg ikke får bedt i 
dagtimerne længere. I stedet beder jeg 5-10 
minutter om aftenen, inden jeg går i seng 
– hvis jeg husker det. På mit arbejde har vi 
også fælles andagt og bøn hver morgen. Det 
er en god hjælp for mig, når jeg ikke har så 
meget tid.

 

Hvordan deler du tro og liv med 
mennesker i din hverdag?
Jeg deler primært min tro med mine 

kolleger, når vi mødes til bøn og andagt hver 
morgen. Her er der plads til, at vi sammen 
kan vende vores tanker om Gud.

Da jeg var studerende, var jeg også en 
del af en ungdomsgruppe, hvor jeg mødtes 
med mine kristne venner hver tirsdag. Jeg 
har også været leder i organisationen Good 
News, som jeg selv var en del af som barn. 
Her har jeg brugt mine evner som musiker 
til at fortælle børnene om Gud gennem 
sang og musik. Det er vigtigt, at de møder 
Gud – ligesom jeg selv gjorde.  
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23-årige Feven Tekolla er sekretær hos Promissios partnerorganisationen Win Souls for God i Ad-
dis Ababa, Etiopien. Dette efterår er hun på kursus på Diakonhøjskolen i Aarhus.
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id nr.: 46635

Støt den trængte etiopiske 
udkantskirke
I menigheden i Assasa er de vant til at 
få smidt sten på taget, når de samles. 
Menighedslederen Bizuwork Desalegn 
har siddet i fængsel, fordi han stod fast 
på kirkens ret til at ligge, hvor den lig-
ger. Han vidste ikke, om han nogensinde 
ville komme ud igen.

Alligevel er menighedens 200 medlem-
mer opsat på at sprede evangeliet og 
at nå mennesker dér, hvor kirken er. 
Du kan være med til at støtte de udfor-
drede menigheder i Wabe Batu-synoden 
i Etiopien. Send din støtte i dag.

395 001

For fradrag skriv adresse og CPR-nummer i beskedfeltet.

»Vi har Gud, vi er ikke bange.  
Vi er klar til at dø.«

Bizuwork Desalegn, menighedsleder i Assasa, Etiopien


