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De fleste 75-årige i Danmark er gået på 
pension, men Promissio, som bliver 75 år 
den 2. april 2023, er ikke på nogen måde klar 
til en pensionisttilværelse. 

 Gennem årene er der sket meget i verden 
og i de lande, som Promissio har været 
aktive i, men formålet med vores arbejde 
har hele vejen igennem været at bringe 
evangeliet over grænser - og det er det også 
i fremtiden. 

De konkrete opgaver og udfordringer 
har været meget 
forskellige 
gennem tiden, 
og der er af den 
grund brugt 
forskellige 
redskaber for at 
bringe evangeliet ud. 

Uanset tilgangen til arbejdet har det 
altid handlet om mennesker og det 
livsforvandlende møde – om det så har 
været fysiske, psykiske eller åndelige behov, 
der skulle dækkes. Og så har det handlet 
om mennesker, som har brugt deres liv på 
at tjene andre - om de har været udsendt til 
fremmede egne, været forbedere i hjemlige 
omgivelser eller doneret penge, så vores 
arbejde kan drives fremad.

Alt i alt har arbejdet i Promissio været 
en indsats i Guds mission, som Han 
har velsignet, retledet og holdt hånden 
under, så meget er lykkedes på trods af 
menneskers fejlberegninger og fald. For det 

har ikke været en lang historie af perfekte 
mennesker, som har tjent Gud, men 
mennesker, der har stillet sig til rådighed 
for evangeliets udbredelse og brugt deres 
ressourcer netop her.

Promissio arbejder fortsat med at få 
Guds mission til at ske i Afrika, og samtidig 
handler det om at flytte fokus hen på Guds 
mission hos troens folk i Danmark.

Lige nu sidder 16 Global Discipleship 
Training-elever i Addis Ababa i Etiopien, og 

vi ser det som en 
ny måde, vi kan 
give kærligheden 
til Guds mission 
videre til unge 
herhjemme. 
Gennem eleverne 

kan vi være med til at give et dryp om 
mission til en ny generation, så de tager 
det med i livet, om de så skal leve deres liv 
i Danmark eller rejse ud til vores kristne 
brødre og søstre med deres profession og 
evner.

Og arbejdet stopper ikke med et blik 
på den nye generation. Selvom tiderne 
forandrer sig, fastholder vi blikket på vores 
vigtigste mission: At dele evangeliet med 
mennesker og skabe et livsforvandlende 
møde. Det gælder gennem vores 75 år lange 
historie, vores nutid og alle de år, der er i 
vente. 

EVANGELIET SKAL 
LÆNGERE UD
I år kan Promissio fejre, at vi i 75 år har haft et 
ganske særligt mål for øje. 

Det har altid handlet om mennesker og 
det livsforvandlende møde – om det så 

har været fysiske, psykiske eller åndelige 
behov, der skulle dækkes.
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Promissio har i 2022 forgæves ledt efter et 
missionærpar, som blandt andet skal lede 
bibelskolen Global Discipleship Training 
(GDT).

I mellemtiden har interessen for at 
deltage på GDT været stor, og holdet i 
2023 er blevet fyldt med de maksimale 16 
deltagere. 

Promissio har derfor lavet en anden 
konstellation, hvor lederposten bliver 
udgjort af ikke mindre end tre stærke 
profiler.

Stor erfaring med at drive bibelskole
På størstedelen af bibelskoleopholdet i 
Etiopien vil Laura og Niels Olin Nygaard 
lede GDT’erne. Laura og Niels Nygaard 
bringer stor erfaring med sig ind i arbejdet 
med at lave bibelskole for unge, da de 
tidligere har været udsendt som lederpar på 
Ordet og Israels discipelskole, som hører til i 
Det Danske Hus ved Geneserat Sø. 

Laura er til daglig sundhedsplejerske 
i Silkeborg Kommune, mens Niels er 
skovfoged hos HedeDanmark. De kommer 
i Silkeborg Oasekirke og er bekendte med 
Promissios arbejde – primært gennem 
Gjern-komiteens arbejde med at samle 
penge ind til forældreløse børn i Liberia.

»Vi har sagt ja til at være ledere på GDT23, 
fordi vi synes, det er helt vildt spændende 
at rejse, helt vildt fedt at være sammen med 
unge mennesker og helt vildt berigende 
at lære sig selv, andre og ikke mindst Gud 
bedre at kende. På GDT kombinerer vi alt 
dette – så, ’what's not to like?’« siger Niels 
Nygaard.

Laura og Niels Nygaards tre børn på 7, 11 
og 13 år vil også være i Etiopien i en del af 

ERFARNE LEDERE PÅ ET 
FULDT GDT-HOLD
Tidligere forstanderpar på Discipelskolen i Israel og tidligere 
missionær i Promissio udgør et stærkt lederteam på Global 
Discipleship Training-holdet i foråret 2023.

Af Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator

opholdet, hvor de bliver hjemmeskolet af 
GDT-volontør Sine Tambjerg Iversen.

Erfaren missionær tager over
Da det på grund af Laura og Niels Nygaards 
daglige arbejde ikke kan lade sig gøre for 
dem at lede hele det 11 uger lange ophold i 
Etiopien, tager Anders Pradsgaard Møberg 
over på den sidste del.

Anders Møberg er i dag sognepræst i 
Christianskirken i Aarhus og var fra 2012-
2017 missionær i Addis Ababa, Etiopien. 
Med sig fra sin missionærtid tager Anders 
Møberg et indgående kendskab til Etiopien 
og Mekane Yesus-kirken, som deltagerne 
på GDT på forskellig vis skal være i samspil 
med.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at lære 
GDT'erne at kende og ser frem til et gensyn 
med venner i Etiopien og Mekane Yesus-

kirken,« siger Anders Møberg.
Anders Møberg boede sammen med 

familien i Addis Ababa, hvilket bliver en 
stor fordel, da GDT i 2023 vil blive afholdt 
i Addis Ababa. Ifølge Udenrigsministeriets 
rejsevejledning er det for øjeblikket 
ikke muligt at benytte Promissios dertil 
indrettede bygninger, Mana Galataa, i Robe. 

Deltagerne rejste til Etiopien den 4. 
februar og kommer tilbage til Danmark den 
20. april.  

Om Global Discipleship Training

GDT er et samarbejde mellem Børkop 
Højskole og Promissio. Deltagerne er 
samlet 10 uger på Børkop Højskole og 11 
uger i Etiopien. GDT-holdet begyndte 
på Børkop Højskole den 5. januar og 
afslutter samme sted den 7. juni.

Laura og Niels Olin Nygaard samt Anders Pradsgaard Møberg udgør et stærkt lederteam på Glo-
bal Discipleship Training-holdet 2023.



INDBLIK

I årtier har det kostet dyrt at følge Jesus i det sydøstlige Etiopien, hvor 
størstedelen af befolkningen er muslimer. Selvom kirken vokser, er 
chikanen fortsat stor. 

Af Rolf W. Jørgensen, skribent

MUSLIMER VÆLGER 
JESUS TRODS 
FORFØLGELSE

»Vi var fire, som besluttede at slå 
evangelisten ihjel først på aftenen.«

Sådan begynder Lalima Naramo 
beretningen om sin omvendelse fra islam til 
kristendom tilbage i 1990’erne.

Dengang var mange muslimer nemlig af 
den opfattelse, at hvis en muslim dræber 
en kristen, er han helt sikker på at komme 
i himlen – for man får evigt liv ved at slå en 
kristen ihjel. 

Alligevel blev evangelisten ikke slået ihjel, 
for de fire mordlystne, muslimske mænd, 
der havde set sig sure på evangelisten, som 
knælede og bad til Gud ude på marken, 
kunne alligevel ikke enes om tingene.

»Det begyndte med, at den ene af os, som 
var en meget hård mand, sagde, at han ville 
være kristen. Vi tre andre besluttede så, at 
han måtte dø, før vi tog os af evangelisten. 
Men vi nåede ikke at fange ham, før han var 
løbet hen til evangelisten og havde taget 
imod Kristus,« siger Lalima Naramo, der 
allerede dengang var gift og havde to små 
børn.

De to andre tog også imod Jesus 
senere, og så var Lalima Naramo alene 
om mordplanerne. Evangelisten, der var 
kommet andetsteds fra, begyndte derfor 
at bede og faste for, at Lalima også skulle 
omvende sig.

»Mens evangelisten bad for mig, kunne 
jeg ikke tale. Jeg blev så træt, og det føltes 
som om, jeg havde drukket alkohol. Efter tre 
dage kom han og spurgte, om jeg ville tage 

Lalima Naramo (tv) og Beyene Beriso (th) er begge omvendte muslimer. Nu tjener de i kirker i Delo 
Mena-området i det sydøstlige Etiopien.
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imod Jesus,« siger Lalima, der i dag tjener 
som præst i Delo Mena, 11-12 timers kørsel 
sydøst for Addis Ababa.

Hjælp fra dansk missionær
Da Lalima havde taget imod Jesus, 
gik evangelisten i 12 timer for at hente 
missionær Janne Pedersen, som var 
udsendt af Promissio (dengang Dansk 
Ethioper Mission). Hun kunne undervise 
de nyomvendte, der på det tidspunkt var de 
eneste kristne i området. 

»Søster Janne tog sig af os og forkyndte 
evangeliet, så vi forstod det. Vi sad ude 
under træet, så alle naboerne kunne se, 
hvad der foregik, mens hun underviste os 
om tro og tjeneste. Det varede derfor ikke 
længe, før naboerne sagde, at jeg skulle 
forsvinde, fordi jeg troede på de hvide folks 
gud. Min familie ville heller ikke have noget 
med mig at gøre. De smed mig ud og slog 
mig,« siger Lalima, der var tynget af den 
modstand, han mødte. 

»Jeg spurgte søster Janne, hvad jeg skulle 
gøre, og jeg husker det, som var det i går, 
at hun gav mig ordet fra 1. Mosebog 37, 1 
om, at Jakob blev boende, selvom han var 

Beyene Berisos kirke er brændt ned og raseret flere gange. Alt er smadret og ødelagt. Foto: Beyene Beriso

i fremmed land. Og så fortalte hun om, at 
Jakobs søn, Josef, også blev hadet af sine 
brødre og smidt i et hul. Hun sagde: ’Når 
du er blevet kristen, vil verden hade dig. 
Men du skal ikke være bange, for Gud er 
med dig, og jeg vil også hjælpe dig,’ fortæller 
Lalima, der sammen med de øvrige kristne 
fik 29 stålplader og nogle penge fra Janne 
Pedersen til at bygge den første kirke. 

»Da hun rejste, sagde hun til os, at vi 
skulle passe på evangeliet, og det forsøger 
vi stadig. Vi gik med det evangelium, vi fik 
gennem hende,« siger Lalima Naramo, som 
ud over at sprede evangeliet som præst også 
dyrker sin jord og sørger for sin familie.

Chikanen bliver ved
Selvom Lalimas trosomvendelse i 1990’erne 
ligger langt tilbage, er de kristne i det 
sydøstlige Etiopien stadig præget af chikane 
fra muslimer, og i dag spiller Lalima en 
vigtig rolle i fortsat at styrke evangeliet i 
området omkring Delo Mena, der nu har ti 
kirker med cirka 200 medlemmer i hver. 

Det gælder også hans kollega i kirken, 
præsten Beyene Beriso, der ligesom Lalima 
har en muslimsk baggrund og på egen 

krop har mærket, hvordan muslimerne i 
området ikke behandler de kristne med 
respekt. Han fortæller, at der for nyligt kom 
250 mennesker ind på kirkens område, som 
smadrede ruder og brændte bibler af. 

»Den kirke, jeg tjener i, er blevet brændt 
ned tre gange. De kommer i mørket og 
gør, hvad de vil,« siger Beyene Beriso, der 
oplever, at muslimerne er mere optaget af 
islamisk lov og dens opmuntring til vold 
mod kristne end af den civile lovgivning, der 
er i Etiopien.

For et halvt års tid siden undgik Beyene 
Beriso selv med nød og næppe at falde i 
kløerne på dem.

»Jeg havde netop skrevet et brev 
færdigt og gik ud ad en dør for at bringe 
det ind til byen. Samtidig med, at jeg gik 
ud, kom de ind ad en anden dør, som 
de smadrede sammen med vinduer og 
musikinstrumenter. Men jeg blev selv 
reddet fra dem,« fortæller han.

Trods den store modstand er både Lalima 
Naramo og Beyene Beriso enige om at 
kæmpe for evangeliet: 

»Vi går med ordet, og Gud hjælper os til at 
være lys,« siger Lalima.  



DET SKER

NØDHJÆLPSINDSATSEN I DET 
SYDØSTLIGE ETIOPIEN ER AFSLUTTET

Promissio fik i juni bevilliget 700.000 kr. fra Civilsamfund 
i Udvikling, CISU, til en nødhjælpsindsats, som skulle 
afhjælpe en del af den store hungersnød i det sydøstlige 
Etiopien. Indsatsen er forløbet i det sidste halve år af 2022 
via Mekane Yesus-kirkens udviklingsafdeling, DASSC, i Wabe 
Batu-synoden og blev afsluttet ved årets udgang. 750 gravide 
eller ammende mødre og underernærede børn fik særlig 
fødevarehjælp, og derudover har 400 familier fået hjælp, 
blandt andet i form af nye husdyr.

Desuden har Promissio i efteråret selv samlet 14.235 kr. ind 
til særlige kurser, som skal hjælpe den lokale befolkning til at 
håndtere kriser af denne art i fremtiden. Tak for alle bidrag.

KOM TIL 75-ÅRS
JUBILÆUMSFEST
I 2023 kan Promissio fejre sit 75-års 
jubilæum. Derfor inviterer vi til en 
særlig årsmøde- og jubilæumsfest for 
alle venner - nye som gamle.

Tid   1. april 2023

Sted Multihuset i Haderslev

 

Se programmet 
og tilmeld dig i dag på  
promissio.dk/jubilaeumsfest

ONLINE GENERALFORSAMLING MED VALG 
TIL BESTYRELSEN

I seneste Promissio-blad skrev vi, at generalforsamling 
og årsmøde vil blive afholdt sammen den 1. april til 
jubilæumsfesten. Vi har imidlertid valgt at flytte 
generalforsamlingen for at skabe mere plads til 
jubilæumsfejringen den 1. april. Generalforsamlingen bliver 
i stedet afholdt online den 18. april fra kl. 16.30-18.00. Det 
kræver et link at deltage, som du kan få ved at tilmelde dig 
gennem sekretariatet på info@promissio.dk eller tlf. 7356 
1260.

Til denne generalforsamling bliver der to ledige pladser i 
bestyrelsen, da Thorkild Vad og Finn Balle har valgt at takke 
af efter henholdsvis fire og seks år i bestyrelsen. Vi takker 
dem for deres store bidrag og engagement. Vi modtager 
meget gerne stillerlister fra folk i netværket, hvis I har en 
eller flere kandidater, I ønsker at opstille.

Kandidater til bestyrelsen skal meldes til sekretariatet af 
mindst ti medlemmer senest den 20. marts. Kandidater og 
stillere skal være medlemmer af Promissio og have betalt 
kontingent for 2023 senest den 6. marts 2023. Opstillingsliste 
fås ved sekretariatet.

Medlemmer, som har betalt kontingent senest den 6. 
marts, har stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes 
skriftligt til sekretariatet senest den 20. marts.

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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Jeg fik for nyligt fornøjelsen af at besøge 
det fattige og ekstremt varme Liberia for 
første gang, og selvom Liberia på mange 
områder er forskellig fra min første Afrika-
kærlighed, Etiopien, så er Liberia krøbet ind 
under huden på mig. Og jeg er blevet glad 
og stolt over vores arbejde netop der. 

Jeg havde på forhånd hørt om et land 
præget af borgerkrig og epidemier, og det er 
tydeligt, at det påvirker folkementaliteten. 
Liberia er fattigt, også en del fattigere end 
Etiopien, og mange kæmper for at få mad 
nok – selv dem i arbejde. Alene det faktum, 
at der i hovedstaden Monrovia ikke er vilde 
hunde og katte, fordi de bliver spist, viser 
den daglige kamp for mad.

De mange kriser betyder, at liberianere 
sjældent udtrykker sig begejstret om landet 
og deres kultur. Jeg tror, de ser, at de ikke 
har fået skabt et samfund, som er trygt og 
godt for alle. Med en borgerkrig kun 20 år 
væk er der mange sår, der skal læges, før 
de får tillid til hinanden og deres land - en 
mistillid, der desværre også præger Den 
Lutherske Kirke i Liberia (LCL).   

Et unikt land og en unik kirke
Trods store udfordringer er Liberia også et 
unikt land med et sundt fundament.  

Liberias historie er særlig, fordi gamle 
stammetraditioner kombineret med et 
tidligt indført demokrati har affødt, at 
Liberia har et af Afrikas bedst fungerende 
demokratier, hvor der er respekt for 
valghandlingerne og en ytringsfrihed, som 
er lige så god som i Danmark. 

Den Lutherske Kirke i Liberia er desuden 
mere end 100 år gammel og i fuld vigør. Den 
vokser mere end befolkningstallet, og man 
har en stolthed over den lutherske tradition 

STOLT FORMAND EFTER 
FØRSTE MØDE MED LIBERIA
I november var Promissios formand, Kurt Rønne, i Liberia for første 
gang. Som tidligere Etiopien-missionær og stor kender af landet var 
mødet med Liberia tankevækkende. Her deler han sine betragtninger. 

Af Kurt Rønne, formand for Promissio

og teologi. At der også er problemer skal 
ikke være en hemmelighed, men kirkens 
kerne er sund. Der hersker en lyst til at 
være kirke - med liv og musik - som er 
fantastisk at opleve. 

Mange inspirerende mennesker
Foruden det sunde fundament mødte jeg 
også mennesker i Liberia, der viser, at der er 
håb for landet. 

Blandt dem er den nytiltrådte biskop, 
der gerne samarbejder og brænder for at 
skabe en kirke med åbenhed og orden i 
administrationen. Også bibelskolelærere 
med stor teologisk og kulturel visdom 
bærer kirken fremad, mens lederen af det 

evangeliserende arbejde i LCL arbejder 
ulønnet og i stedet lader sin kones løn 
som sygeplejerske være nok til at forsørge 
familien. 

 
Vores støtte giver mening
Samlet set er min oplevelse, at Liberia har 
ufattelig meget brug for vores omsorg og 
støtte. Det er dyrt og besværligt at være 
i Liberia, men mulighederne er enorme. 
LCL har ledere, der vil kirken, og de vil 
det anderledes. Med lidt snilde og hjælp 
fra gode kræfter (Gud medregnet) er 
jeg overbevist om, at vi kan bruge vores 
ressourcer, så de får afgørende betydning 
for mennesker, som har brug for det.  

I Liberia mødte Kurt Rønne blandt andre lederen af det evangeliserende arbejde, John Yah, der 
arbejder frivilligt for kirken, mens hans kone forsørger familien. 

REFLEKSION



PORTRÆT

Simon Peter Gladio sidder lænet ind over sit 
slidte kladdehæfte med en blyant i hånden 
i sit hjem i udkanten af Liberias hovedstad 
Monrovia. Han er dybt koncentreret. 

Hans blik er rettet mod de stiplede linjer 
foran ham, og selvom en rotte smutter forbi 

SIMON SKULLE LEVE PÅ 
GADEN – MEN MED HJÆLP 
TIL SKOLEGANG TØR HAN 
DRØMME PÅ NY
Det var en barsk fremtid, Simon Peter Gladio havde i vente, da hans 
mor døde af aids. Men takket være sin moster og Den Lutherske Kirke 
har han udsigt til en uddannelse, der kan give ham en bedre fremtid.

Af Anika Thorø Weber, journalist

i hjørnet af det lille blikhus, ænser han det 
ikke. 

For Simons blik er rettet mod noget andet 
– noget ude i fremtiden. 

»Jeg drømmer om at blive en del af 
hæren en dag, så jeg kan forsvare mit 

land,« siger Simon Peter Gladio, der vil 
bruge sin skolegang til at opnå sine store 
fremtidsdrømme.

Netop derfor sidder den 12-årige 
skoleelev klistret til sit kladdehæfte med 
morgendagens lektier – for alt andet synes 
at komme i anden række. 

»Jeg elsker at gå i skole. Jeg elsker alle 
aktiviteterne, jeg elsker mine venner, min 
skoleleder og min lærer. Jeg elsker alt ved 
det,« siger Simon fra sin plads på familiens 
fælles gulvmadras i soveværelset, hvor der 
ikke er meget andet end kladdehæfter, 
skolebøger, skoletasker og lidt tøj.

En barsk fortid 
Selvom 12-årige Simon i dag har store 
drømme, har han ikke altid turde tænke 
dem til ende. 

For et par år siden døde hans mor af aids 
efter længere tids sygdom, og undervejs i 
det barske sygdomsforløb sagde Simons far 
farvel til familien og kom aldrig tilbage. 

Derfor flyttede Simon og hans søster 
Cynthia ind hos deres moster Admire 
Whern og hendes to børn. Og der bor de 
endnu:  

»Børnene var helt alene dengang. De har 
ikke andre end mig,« siger Admire Whern, 
der tog varmt imod sin nevø og niece, der 
ellers stod til et liv på gaden.

Simon Peter Gladio er i fuld gang med morgendagens lektier på fællesmadrassen i familiens sove-
værelse.  Foto: Marius Thorø Weber
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Den sammenbragte familie bor fem mennesker i et spartansk hus med blikvægge og bliktag,  
men takket være Den Lutherske Kirke er der nu både økonomisk og mentalt overskud. 
  Foto: Marius Thorø Weber

Admire Wherns varme hjerte sikrede Simon og hans søster  
Cynthia en værdig fremtid.  Foto: Marius Thorø Weber

Men selvom familiebåndet var stærkt, 
blev den sammenbragte familie hurtigt 
presset til bristepunktet. Med to ekstra 
munde at mætte handlede alt om kampen 
for et dagligt måltid mad. Skolegang blev 
utænkeligt.  

»Det var kun Gud, der hjalp os igennem,« 
siger Admire Whern.

På vej mod en lysere fremtid
Trods store anstrengelser for at stå på 
egne ben var det først, da familien fik 
hjælp, at de for alvor kunne træde ud af 
overlevelsesmentalitetens skygge. 

Den hjælp kom fra Den Lutherske Kirke 
i Liberia, der gennem sit projekt for sårbare 
børn og unge, Orphans and Vulnerable 
Children (OVC), ville give familien en 
tiltrængt håndsrækning ved dels at sikre 
børnene et dagligt måltid mad, dels betale 
for deres skolegang. 

»Programmet er vigtigt, fordi det giver 
håb til dem, der ikke har noget håb tilbage. 
Gennem skolegang er vi med til at sikre en 
bedre fremtid – ikke bare for børnene, men 
for hele familien,« siger Garmai Wirewulu, 
der er leder af OVC-projektet, som både 
Simon, søsteren Cynthia og deres fætter 
Andrew nu er en del af.

Og med hjælpen fra Den Lutherske Kirke 
og dens sponsorer er der nu både mentalt 
og økonomisk overskud i blikhuset i 
udkanten af millionbyen Monrovia. 

»Programmet gør en stor forskel for 
børnene. Det har en stor indflydelse på 
vores liv og gør, at vi kan klare os selv. 
Folk forventer, at forældreløse børn tigger, 
men det gør Simon og Cynthia ikke. Det 
er ikke nødvendigt længere,« siger Admire 
Whern, der også selv har stor glæde af 
håndsrækningen.

På grund af støtten har familien nu 
fået råd til, at Admire har skabt sig en lille 
forretning. Nu sælger hun hjemmebagte 
kager til folk i nabolaget, og de fleste uger 
giver det et overskud på omkring 13 dollars. 
De penge bruger hun på at købe mursten, så 
hun kan erstatte husets blikvægge med en 
mere holdbar konstruktion, der kan holde 
dyr ude og modstå vind og vejr i den barske 
regntid. 

»Jeg håber og beder til, at børnenes 
uddannelse gør, at de kan klare sig selv 
i fremtiden. Det vil være en velsignelse 
for dem, men også for mig,« siger Admire 
Whern. 

Indtil da holder Simon stædigt fast i 
lektielæsningen, og Admire fortsætter sin 
jagt på en bedre fremtid for familien; én 
mursten ad gangen.  

Om OCV-projektet

OVC står for “Orphan & Vulnerable 
Children” (forældreløse og sårbare 
børn). 

Projektet hjælper udsatte børn til en 
lysere fremtid gennem støtte til basale 
behov og skolegang, herunder særligt 
børn, der er hiv-smittet eller har nære 
familiemedlemmer, der er smittet eller 
døde af aids. 

Projektet hjælper børn i alle aldre og 
på alle uddannelsesniveauer.



DET SKER

TAK FOR GAVER

Tak for gaver til Promissios arbejde på i alt 2.136.759 kroner 
i fjerde kvartal i 2022. Der blev i perioden samlet 176.241 kr. 
mindre ind end forventet. I 2023 har Promissio brug for i alt 
6.700.000 kr. i indsamlede gaver.

PROMISSIO HAR ANSAT 
EVENTMEDARBEJDER

Som en del af vores strategi for at øge både indtægter og 
kendskab til Promissios arbejde har vi ansat Annette Uldum 
Haahr som eventmedarbejder.

»Det er med tak i hjertet, at jeg har sagt ja til at blive 
Promissios nye eventmedarbejder, og jeg glæder mig så 
meget til at lære Promissios venner og Promissio bedre at 
kende,« siger Annette.

Annette skal være med til at udvikle, planlægge og 
udføre forskellige events, blandt andet Promissios 75-års 
jubilæumsfest den 1. april 2023 og sponsorløb, foruden nye 
tiltag.

Annette er ansat 10 timer om ugen, hvilket passer hende 
godt, fordi hun ved siden af jobbet i Promissio er selvstændig 
i virksomheden Hjerneguf.com.

Annette bor i Rebild ved Rold Skov sammen med sin 
ægtefælle og to børn, et tvillingepar adopteret fra Etiopien.

Annette har tidligere arbejdet i kirkeligt funderede 
organisationer og glæder sig til igen at kunne bidrage ind i 
den sammenhæng. Hun og familien er en del af en menighed 
i Aalborg. 

Annette tiltrådte stillingen den 1. januar.
Hvis du ønsker at komme i kontakt med Annette, kan du 

skrive til hende på annette@promissio.dk

GENBRUGSFRIVILLIG 
NOMINERET TIL FRI-
VILLIGPRISEN 2022 I 
BRØNDBY KOMMUNE

Brøndby Kommune uddeler hvert år Frivilligprisen efter 
indstilling fra kommunens beboere. Til prisen 2022 er 
frivillig i Promissio Genbrug på Brøndbyøster Torv, Hanne 
Kristoffersen, nomineret. Hun nomineres blandt andet for 
sin store indsats i genbrugsbutikken. 

Indstillingsudvalget skriver:
»I Genbrugsforretningen Promissio på Brøndbyøster Torv 

udvikler Hanne genbrug i alle facetter, og hun giver mange 
en chance for et frivilligt job, hvilket giver et løft til disse 
mennesker. Hanne arbejder utrætteligt for andre mennesker, 
og hendes næstekærlighed kommer til udtryk i alt, hvad hun 
foretager sig.«

Promissio ønsker et stort tillykke med nomineringen. 
Modtagerne af prisen offentliggøres ved Brøndby 
Kommunes foreningsfest den 10. marts.

NY UNGDOMSNETVÆRKER I 
PROMISSIOYOUTH

Byd velkommen til Henriette Kiel Svejgaard, som fra 
den 1. januar 2023 har været ny ungdomsnetværker i 
PromissioYouth. Henriette læser på 3K-uddannelsen 
(Kristendom, kultur og kommunikation) på Diakonhøjskolen, 
og i 2019 var hun deltager på Promissio og Børkop Højskoles 
bibelskole Global Discipleship Training.

»Jeg glæder mig til at arbejde i Promissio og gå fra at være 
frivillig til ansat. Det er super studierelevant for mig, så jeg 
glæder mig til at kunne bruge det, jeg lærer, i Promissios 
arbejde,« fortæller hun.

Henriettes opgaver bliver blandt andet at pleje 
og finde frivillige til PromissioYouth samt at styrke 
ungdomsfællesskabet.

Henriette overtager stafetten fra Marcus Taulborg, som 
fratrådte stillingen ved udgangen af 2022. Vi ønsker Marcus 
Taulborg alt det bedste videre frem.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med Henriette, kan du 
skrive til hende på ungdomsnetvaerker@promissio.dk.



                                                                       10  I  11

Om byggevolontørerne 

Samuel Ettrup Larsen er lige nu tre 
måneder i Addis Ababa som volontør. 
Med sig har han sin svoger Simon 
Ettrup Bojesen, der ligesom Samuel er 
uddannet tømrer. De er i fuld gang med 
at renovere Promissios missionærbolig 
og gæstehus, mens Samuels søster, 
Simons kone Simone Ettrup Bojesen, 
passer den etårige søn Noah og er 
engageret i arbejdet på Deborah Center.

VOLONTØR: »LØB HAR 
BRAGT MIG TÆTTERE PÅ 
DET ETIOPISKE FOLK«

PERSPEKTIV

Tre dage om ugen står Samuel Ettrup 
Larsen ekstra tidligt op, snører løbeskoene 
og begiver sig ud i de små minibusser, der 
fragter de lokale i Addis Ababa fra A til B. 

Af sikkerhedsmæssige årsager plejer 
de busser ellers ikke at blive brugt af 
Promissios volontører, men Samuel Ettrup 
Larsen gør en undtagelse. Med sig har den 
22-årige byggevolontør nemlig sin nye ven 
Asmera Shotale Dira, der arbejder som vagt 
på den compound, hvor Samuel bor og lige 
nu renoverer Promissios missionærbolig og 
gæstehus. 

Ligesom Samuel er Asmera bidt af at løbe. 
Derfor tager de bussen til byens udkant for 
at træne sammen med andre, der ligesom 
dem drømmer om en professionel karriere 
med sponsorater og store internationale 
konkurrencer. 

Og netop det løbe-venskab har fået en 
særlig værdi for Samuel:

»Det har været en gave for mig at møde 
Asmera. Vores fælles interesse for løb har 
bragt mig tættere på det etiopiske folk. 
Asmera har fået mig med ind bag kulissen, 
og det er med til at udvide min horisont,« 
siger han. 

Forskellige vilkår
Samuel og Asmera har blot kendt hinanden 
en måneds tid, og Samuel er derfor langt fra 
færdig med at udforske deres venskab og 
det Etiopien, han dag for dag får et større 
indblik i. Alligevel har et besøg hjemme hos 
Asmera sat tankerne i gang hos Samuel. Her 
blev Samuel budt på morgenmad på gulvet i 
et hus med fire blikvægge og et tag. 

»Jeg fik øjnene op for, at vi har meget 
forskellige vilkår for at nå vores løbe-
drømme. I Danmark er det nemt for mig at 
spise sundt og nærende og få en god nats 
søvn, men det er ikke altid en selvfølge for 
folk her i Etiopien,« siger Samuel Ettrup 
Larsen, der nyder at dele sin passion med 
Asmera trods forskellighederne. 

»Det får mig til at føle mig privilegeret 
over de forhold, jeg er vant til derhjemme. 
Og så føler jeg mig bare enormt velsignet 
over de oplevelser og venskaber, jeg får her i 
Etiopien,« tilføjer han. 

I Danmark løber Samuel Ettrup Larsen på 
højt plan og drømmer om en professionel 
karriere. Hans mål med træningen i 
det højtliggende Addis Ababa er at øge 
koncentrationen af hæmoglobin i blodet 
og dermed optimere iltoptagelsen for 

musklerne og kroppen. På den måde er 
han bedre rustet til de løb, der venter ham 
senere på året. Samuel har tidligere vundet 
DM i 800 meter løb i U23-kategorien og 
desuden deltaget i senior DM på samme 
distance.   

Samuel Ettrup Larsen har taget sin store passion med sig til Etiopien. 
Det har givet ham et unikt indblik i den etiopiske hverdag. 

Af Anika Thorø Weber, journalist 

Samuel Ettrup Larsens løbe-venskab med Asmera Shotale Dira er med til at udvide Samuels hori-
sont. Foto: Privat

SET MED 
ANDRE ØJNE



PRÆSENTATION AF PROMISSIOS  
PROJEKTER 2023
Promissio støtter projekter i Etiopien og Liberia, som drager omsorg for menneskers helbred, trivsel og tro. Vi sender 
missionærer som Promissios mund og hænder i det konkrete arbejde. De styrker båndet til vores partnere – en værdifuld 
forbindelse, som ikke kan erstattes af digitale alternativer. 

Arbejdet bliver båret af gaver fra helt almindelige mennesker, som vil være med til at bringe evangeliet over grænser i 
verden. Mest af alt bliver det båret af forbøn. Tak, om du også vil bære med.

INDSATSOMRÅDER

KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE
Promissio støtter og sender fagligt, 
åndeligt og personligt kvalificerede 
medarbejdere.

SUND OPLÆRING
Promissio arbejder på en sund evangelisk-
luthersk teologisk oplæring af både 
præster og almindelige medlemmer – 
herunder til styrkelse af ledelsen i kirken.

MEDMENNESKELIG OMSORG
Promissio arbejder med sociale og  
omsorgsmæssige opgaver til gavn for det 
hele menneske.

URBANE UDFORDRINGER
Promissio arbejder med på 
udfordringerne ved kirkens arbejde i 
storbyer.

GUDS LØFTE 
- VORES SENDELSE

Promissio sender missionærer til arbejdet i Etiopien og 
Liberia. I 2023 har vi to missionærenheder udsendt foruden 
korttidsudsendte og volontører.

ELISABETH POULSEN
Missionær i Liberia (2019-) 
Elisabeth Poulsen er deltidsansat missionær. Hun bor skiftevis i 
Monrovia og på Færøerne. Elisabeth er uddannet lærer og arbejder i 
kirkens skoleafdeling, hvorfra hun opkvalificerer lærerne på kirkens 
skoler. 

SØGER ...
Missionærer til Robe, Etiopien
Promissio søger et missionærpar som vil 
arbejde med på Wabe Batu-synodens vision 
om at nå mennesker med evangeliet, lede 
bibelskolen Global Discipleship Training og bo 
på ressourcecentret Mana Galataa i Robe.

FINN AASEBØ RØNNE
Korttidsudsendt i Etiopien (2022-2024)
Finn Aasebø Rønne er til daglig professor på Dansk Bibel-Institut 
i København. En måned om året underviser han i kirkehistorisk 
metodelære på Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Ababa.

BERIT ØSTBY OG MEHRET-AB BEREKE BERAKI
Missionærer i Etiopien (2011-)
Berit Østby, Norge, og Mehret-Ab Bereke Beraki, Eritrea, bor i Addis 
Ababa. Berit arbejder i Mekane Yesus-kirkens missionsselskab, 
International Mission Society (IMS), som tværkulturel rådgiver.
Mehret-Ab har i 30 år været bibliotekar på Mekane Yesus-seminariet og 
gik i 2018 på pension.

REJS UD SOM VOLONTØR  
ELLER PRAKTIKANT

PROMISSIO UDSENDER OGSÅ 
VOLONTØRER OG PRAKTIKANTER 

TIL VORES ARBEJDE. ER DET 
NOGET FOR DIG?  

UNDERSØG MULIGHEDERNE PÅ  
PROMISSIO.DK/REJSUD

SØGER ...
Missionær(er) til Addis Ababa, Etiopien
Promissio søger en teolog, som vil undervise teologistuderende 
på Mekane Yesus-seminariet i Addis Ababa. Man kommer til 
at bo i Promissios missionærbolig tæt på både Mekane Yesus-
seminariet og Promissios andre missionærer i Addis Ababa. 

Læs mere på job.promissio.dk
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UD AF PROSTITUTION

Tiggeri, overgreb, kulde, ydmygelse, sygdom og evig søgen efter 
mad. Gadelivet er hårdt, og det er hverdag for 150.000 mennesker 
i Etiopiens hovedstad, Addis Ababa. De fleste er sendt på gaden af 
fattigdom og sociale problemer. Mange af dem er børn og unge, og 
alt for mange piger ender som sexarbejdere. 

En vej ud af prostitution
Deborah Center er Win Souls for God’s rehabiliteringscenter for 
unge piger i prostitution. Her får de konkret hjælp til at komme 
ud af prostitutionen, og de får omsorg efter den både fysisk og 
psykisk hårde tid på gaden. Det sker ved, at pigerne får ophold 
på hjemmet, en uddannelse og eventuelt et lille beløb til at starte 
egen virksomhed for.

DET SKER
• Win Souls for God driver Deborah Center, som årligt bebos af 

15-18 tidligere prostituerede.
• Win Souls for God opsøger sexarbejderne på gaden for at 

opbygge relationer.
• Beboerne på Deborah Center tilbydes en uddannelse som 

f.eks. frisør eller at blive udlært inden for forskellige fag på et 
lokalt hotel.

• Omkostningerne for én pige i én måned på Deborah Center 
er 2.030 kr.

Deborah Center hjælper unge, etiopiske sexarbejdere væk fra gaden og ind i et værdigt liv.

»Jeg led under trængsler og fortrydelse til den 
dag kom, hvor jeg blev reddet af de ansatte 
fra Deborah Center, som opsøgte os på gaden. 
På Deborah Center blev alle mine basale 
behov dækket, og jeg fik muligheden for at 
videreuddanne mig. Jeg er nu farmakolog på 
udkig efter arbejde.«
Asmera Goshu, tidligere beboer på Deborah Center

Lær mere og støt på promissio.dk/udafprostitution

14  |  15

BØRN FORTJENER EN GOD SKOLE

Uddannelse og viden er vejen ud af fattigdom og ind i en lysere 
fremtid for Liberia, som er et af verdens fattigste lande. Derfor 
driver Den Lutherske Kirke i Liberia 29 skoler. Skolerne gør kirken 
synlig i lokalområdet og giver en god kontakt til befolkningen. 

Der er imidlertid mangel på kvalificerede lærere, og over halvdelen 
af lærerne på kirkens skoler har ingen læreruddannelse. Derfor 
har Promissio udsendt lærer Elisabeth Poulsen som konsulent 
til kirkens skoleafdeling, hvor hun blandt andet bidrager til at 
udruste lærerne i klasserumsstyring og undervisningsmetoder.

DET SKER
• Den Lutherske Kirke i Liberia driver 29 skoler rundt om i 

landet.
• Den Lutherske Kirke i Liberia afholder kurser for lærerne og 

udleverer undervisningsmaterialer til brug i de yngste klasser 
for at styrke børnenes indlæring.

• Promissio har udsendt Elisabeth Poulsen som konsulent til 
kirkens skoleafdeling, hvor hun blandt andet arbejder for at 
opkvalificere lærerne.

Skolegang og god undervisning er første skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund.

»Når jeg kommer tilbage på en skole, hvor jeg 
har trænet lærerne og kan se, at de bruger 
redskaberne, og at børnene kan fortælle noget, 
de har lært, så synes jeg, at det giver rigtig meget 
mening.«
Elisabeth Poulsen, missionær

Lær mere og støt på promissio.dk/engodskole
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til kirkens skoleafdeling, hvor hun blandt andet bidrager til at 
udruste lærerne i klasserumsstyring og undervisningsmetoder.

DET SKER
• Den Lutherske Kirke i Liberia driver 29 skoler rundt om i 

landet.
• Den Lutherske Kirke i Liberia afholder kurser for lærerne og 

udleverer undervisningsmaterialer til brug i de yngste klasser 
for at styrke børnenes indlæring.

• Promissio har udsendt Elisabeth Poulsen som konsulent til 
kirkens skoleafdeling, hvor hun blandt andet arbejder for at 
opkvalificere lærerne.

Skolegang og god undervisning er første skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund.

»Når jeg kommer tilbage på en skole, hvor jeg 
har trænet lærerne og kan se, at de bruger 
redskaberne, og at børnene kan fortælle noget, 
de har lært, så synes jeg, at det giver rigtig meget 
mening.«
Elisabeth Poulsen, missionær

Lær mere og støt på promissio.dk/engodskole



MUSLIMER MØDER JESUS

I det sydøstlige Etiopien er Mekane Yesus-kirken fattig og trængt. 
Synoden, også kaldet et stift, hedder Wabe Batu-synoden og har 
63.000 kristne medlemmer, som lever spredt i et område, der er 
større end Danmark. Til sammenligning bor der mere end en milli-
on muslimer i området, og kirken oplever forfølgelser, hærværk og 
diskrimination.

Kirken har et brændende ønske om at nå alle disse mennesker 
med evangeliet. Kirken oplever vækkelse, men synoden er fattig 
og har alt for få ledere, præster og evangelister, og de kristne i 
menighederne har brug for undervisning for at løfte opgaven. 

Det trængte, kristne mindretal i Wabe Batu-synoden arbejder for at give 
mennesker et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

DET SKER
• På Sister Janne Pedersen Memorial Bible School i Dodola 

uddannes evangelister til området.
• Wabe Batu-synoden underviser i etablering af gode relationer 

mellem kristne og muslimer.
• Wabe Batu-synoden har en universitetsevangelist og afholder 

evangelisationskurser for de universitetsstuderende.
• Wabe Batu-synodens ungdomskoordinator underviser og 

opbygger de unge.
• Promissio søger et missionærpar, som vil samarbejde med Wabe 

Batu-synoden om at række evangeliet ud.

»Før jeg stolede på Jesus som Sandheden, var jeg 
en af dem, der kastede sten på kirken. Nu kender 
jeg ægte fred, og min kultur, tankegang og hele 
mit liv har forandret sig.«
Wako Hebano, ungdomsleder i Tirsu i Wabe Batu-synoden

Lær mere og støt på promissio.dk/detbedste

STYRK KVINDER  
OG BØRN
Omskærelse og menneskehandel er skæbnen 
for mange kvinder og børn i Sydetiopien

SKOLEGANG TIL 
FORÆLDRELØSE BØRN 

I Liberia har mange børn mistet deres forældre til aids eller 
ebola. Disse børn bliver ofte afvist af familien og lever et liv 
på samfundets bund, og uden uddannelse er der intet håb om 
bedring. 

Det vil Den Lutherske Kirke i Liberia ændre. De støtter derfor 
en række forældreløse eller udsatte børn med mad, skolepenge, 
uniformer og skolematerialer. Børnene kan derved opnå en 
studentereksamen, og en mindre gruppe kan fortsætte på en 
videregående uddannelse.

Den Lutherske Kirke i Liberia giver verdens 
svageste hjælp til en bedre fremtid.
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DET SKER
• Wabe Batu-synoden afholder i 2023 workshops om lighed 

mellem mænd og kvinder.
• Kirkens indsats har medvirket til et fald i omskærelse af 

piger, øget inklusion af kvinder i kirkearbejdet og forandrede 
kønsroller i flere familier.

• Promissio og Wabe Batu-synoden driver fra 2021-2023 
sideløbende et Danida-finansieret udviklingsprojekt i Nensabo 
distrikt med samme formål. 

Ifølge traditionel kultur i Sydetiopien er kvinder og mænd ikke lige, 
og kvinder har ingen medbestemmelse. Det medfører blandt andet, 
at piger bliver omskåret under fordækte forhold, og at kvinder bliver 
ofre for menneskehandel. Derudover tvinger fattigdom mange til at 
udleje deres børn som arbejdskraft for at tjene til dagen og vejen.

Mekane Yesus-kirken arbejder for at ændre denne kultur. 
Kirkens kvindeafdeling afholder kurser henvendt til kvinder 
og mænd. Disse kurser bygger på Bibelens ord om, at Gud har 
skabt mennesket i sit billede, og at alle derfor fortjener at blive 
respekteret. Det ændrer ikke kun mændenes syn på kvinderne, 
men også kvindernes syn på sig selv. DET SKER

• Optaget af børn øges i 2023, hvormed ca. 150 elever er omfattet 
af projektet, heraf en mindre gruppe på en videregående 
uddannelse.

• Den Lutherske Kirke i Liberia screener og udvælger børnene, så 
de med størst behov får hjælp – igennem udvælgelsen sikres en 
ligelig kønsfordeling.

• En gruppe frivillige i Gjern finansierer langt størstedelen af 
projektet med støtte fra Promissio ved at samle ind i Danmark.

Lær mere og støt på promissio.dk/skolegang Lær mere og støt på promissio.dk/kvinderogborn
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EVANGELIET TIL HELE VERDEN

Længe har missionsarbejdet gået fra nord til syd, men med sit in-
ternationale missionsarbejde er Mekane Yesus-kirken et bevis på, 
at mission i dag går fra alle steder og til alle steder. Gennem deres 
missionsselskab, International Mission Society (IMS), rekrutterer 
og sender de missionærer ud over Etiopiens grænser, så nye be-
folkningsgrupper får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Berit Østby vejleder nye missionærer
Missionær Berit Østby er udsendt af Promissio som tværkulturel 
rådgiver i IMS. Hendes opgave er at vejlede nuværende og kom-
mende missionærer samt at varetage administrative opgaver. Hun 
trækker på sin mangeårige erfaring som missionær og som Cross 
Cultural Training-konsulent i Mekane Jesus-kirken, så missionæ-
rerne kan indgå og trives i den nye kultur, de træder ind i.

IMS sender missionærer ud i verden for at nå de befolkningsgrupper, 
som endnu ikke kender Jesus Kristus.

DET SKER
• IMS rekrutterer og udsender etiopiske missionærer til 

international mission.
• IMS udsendte 10 nye missionærer i 2022 og har i alt 18 udsendte 

missionærer.
• Promissio har udsendt Berit Østby som tværkulturel rådgiver i 

IMS.

»I det kommende år håber vi at kunne 
udruste flere nye missionærer enten 
til langtidstjeneste eller som såkaldte 
‘teltmagere’. Bed med os for vores 
missionærer.«
Berit Østby, missionær

Lær mere og støt på promissio.dk/heleverden

FUNDAMENT FOR 
FREMTIDEN

De sidste 30 år har været meget turbulente for Liberia, og den 
turbulente tid har også sat sine spor i kirken. Mange har mistet 
fodfæstet i den lutherske lære, og det fører nemt til vranglære og 
forvirring, så de kristne har brug for at blive funderet i deres tro.

Kirkens afdeling for mission, evangelisation og diakoni sætter 
derfor ind for at oplære og videreuddanne evangelister i 2023. 
Samtidigt uddannes der evangelister og diakoner på kirkens 
teologiske uddannelsescenter i Totota.

DET SKER
• Den Lutherske Kirke i Liberia oplærer 50 nye evangelister 

gennem et 10-dages intensivt kursus i 2023.
• Den Lutherske Kirke i Liberia følger op på og videreuddanner 

32 evangelister fra Den Lutherske Kirke i Guinea.
• Kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota (LTB-LLMTC) 

uddanner evangelister og diakoner.
• LTB-LLMTC underviser teologer i luthersk teologi og afholder 

efteruddannelseskurser for præster og diakoner.

Kirken i Liberia har brug for uddannede 
medarbejdere og et sundt teologisk 
fundament for de kristne.

GODE PRÆSTER 
TIL ETIOPIEN

Mekane Yesus-kirken er den største lutherske kirke i verden. 
Kirken vokser hastigt med cirka 10 % om året, og for at sikre solid 
og bibelfunderet forkyndelse i alle menigheder er der brug for 
uddannede præster, som kan forkynde evangeliet og oplære i den 
kristne tro. 

Mekane Yesus Seminary (MYS) og Ethiopian Graduate School of 
Theology (EGST) er teologiske uddannelsessteder. Her uddannes 
teologer til hele Etiopien, og der arbejdes for at opretholde et højt 
akademisk niveau.

Mekane Yesus-kirken i Etiopien tæller 
11 millioner kristne, og der kommer hele 
tiden flere til. Derfor har kirken brug for 
mange flere dygtige medarbejdere.

DET SKER
• Promissio støtter to Post Graduate Diploma-studerende, som 

læser for at kvalificere sig til en masteruddannelse i teologi på 
Mekane Yesus Seminary.

• Promissio har en måned om året udsendt Finn Aasebø Rønne 
til at undervise på Ethiopian Graduate School of Theology.

• Promissio søger en missionær, som vil undervise på Mekane 
Yesus Seminary.

18  |  19
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RESSOURCECENTER FOR  
MENNESKER OG MISSION

Global Discipleship Training (GDT) er en bibelskole i Danmark og 
Etiopien for danskere etableret af Promissio og Børkop Højskole. 
Deltagerne skal i udgangspunktet bo, undervises og tjene i 12 uger 
i byen Robe i det østlige Bale, som er et vigtigt fokusområde for 
Promissios samarbejdspartner Wabe Batu-synoden.

For at skabe de bedste betingelser for GDT har det været 
nødvendigt at bygge nyt i Robe. Bygningerne hedder Mana 
Galataa, som betyder ”takkens hus”. Visionen for Mana Galataa er, 
at det bliver et mødested, hvor bibelskoledeltagere, rejsegrupper 
og lokale bliver inspireret til mission.

DET SKER
• Promissio og Wabe Batu-synoden har bygget Mana Galataa, 

som er et nyt ressourcecenter i Robe. 
• De lokale provstier benytter undervisningslokalerne til kurser.
• Promissio og Børkop Højskole afholder GDT for 16 deltagere i 

foråret 2023. Kurset afholdes denne gang i Addis Ababa.
• Promissio søger et missionærpar, som vil bo og arbejde på Mana 

Galataa.

På Mana Galataa har etiopiere og danskere optimale rammer i et vigtigt område.

»Jeg synes helt klart, at noget af det fedeste at 
opleve i Etiopien, det var at komme ned og besøge 
kirken og komme ned og se de mennesker, som var 
dernede … Man var bare inspireret til at komme 
hjem til Danmark og gøre noget af det samme.«
Kasper Søvndal, deltager på GDT 2020

Lær mere og støt på promissio.dk/mana

Fotos © Daniel Hertz

JESUS TIL NYE BYDELE 
I ADDIS ABABA

Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, er en hastigt voksende 
millionby. For at nå disse mange mennesker med evangeliet 
plantede Mekane Yesus-kirkens Addis Ababa-synode med støtte 
fra Promissio 10 nye outreaches i årene 2016-2019. Outreachene er 
lokale fællesskaber, som hører under hver deres modermenighed.  

Det blev en stor succes, og projektet fortsætter derfor med fem 
nye outreaches. Aftalen løber fra midten af 2021 til midten af 2025.

Mekane Yesus-kirken planter flere nye menigheder i 
Addis Ababas mange nye boligkvarterer.

DET SKER
• Addis Ababa-synoden har ansat fem evangelister, som har 

plantet hvert sit outreach. Outreachene kan vokse til at blive 
selvstændige menigheder.

• Addis Ababa-synoden har en koordinator, som opmuntrer og 
sparrer med evangelisterne.

• De forrige 10 outreaches voksede fra 124 til 485 medlemmer på fire år.
• Omkostningerne for ét outreach i én måned er 1.275 kr. 
• Promissio og Addis Ababa-synoden er sideløbende 

involveret i en proces finansieret af Center for Kirkeligt 
Udviklingssamarbejde med at igangsætte socialt arbejde ud fra 
etablerede menigheder i synoden.

»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

Lær mere og støt på promissio.dk/nyebydele
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• Addis Ababa-synoden har en koordinator, som opmuntrer og 
sparrer med evangelisterne.

• De forrige 10 outreaches voksede fra 124 til 485 medlemmer på fire år.
• Omkostningerne for ét outreach i én måned er 1.275 kr. 
• Promissio og Addis Ababa-synoden er sideløbende 

involveret i en proces finansieret af Center for Kirkeligt 
Udviklingssamarbejde med at igangsætte socialt arbejde ud fra 
etablerede menigheder i synoden.

»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

Lær mere og støt på promissio.dk/nyebydele
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EN HJÆLPENDE HÅND TIL KIRKEN

Det er en stor udfordring, at Den Lutherske Kirke i Liberia 
ikke altid har penge nok på kontoen til at udbetale løn til sine 
medarbejdere eller betale for eksempel elregningerne. Kirkens 
indtægt kommer primært fra indsamlinger ude i menighederne, 
men på grund af økonomisk strenge tider har kirkens medlemmer 
ikke råd til at give særlig meget.

Forbedret økonomi
Promissio ønsker at styrke kirkens arbejde og skabe stabilitet. 
Derfor giver Promissio en økonomisk håndsrækning, som 
hjælper Den Lutherske Kirke i Liberia til at kunne lønne sine 
medarbejdere og fortsætte det gode arbejde, som kirken gør i 
menighederne, på skolerne og på hospitalerne.

Promissio støtter Den Lutherske Kirke i Liberia, så den kan fortsætte sit gode arbejde.

»Den Lutherske Kirke i Liberia befinder sig i en 
meget unik position. Den mulighed er blevet 
os givet, for at vi kan have en indvirkning på 
menneskers liv.«
Daniel Jensen Seyenkulo, biskop emeritus for den Lutherske Kirke i Liberia 

(2012-2022)

DET SKER
• Den Lutherske Kirke i Liberia har et gæstehus og 

konferencelokaler, som de udlejer for at få en indtægt til kirken.
• Den Lutherske Kirke i Liberia tjener samfundet med skoler og 

hospitaler.
• Promissio støtter Den Lutherske Kirke i Liberia med et 

bloktilskud.

Lær mere og støt på promissio.dk/handtilkirken

SÅDAN KAN  
DU GIVE EN GAVE

BLIV FASTGIVER
Bliv fastgiver til Promissio eller et bestemt projekt på stot.promissio.dk 
eller ved at kontakte sekretariatet på tlf. 7356 1260 / info@promissio.dk.

OPRET ET GAVEBREV
Bliv fastgiver til Promissio eller et bestemt projekt og få skattemæssige 
fordele ved at tegne et gavebrev. Gavebrevet varer i minimum 10 år og kan 
være et fast beløb eller en procentdel af din indkomst efter eget valg. Find 
gavebrevsformularen og læs mere på gavebrev.promissio.dk.

TESTAMENTÉR EN GAVE
Med et testamente sikrer du, at dine ejendele og penge går til det, du 

ønsker, når du en gang ikke selv er her til at bestyre dem. Promissio stiller 

kvit og frit en advokat til rådighed, som vil være behjælpelig med at 

oprette testamentet, når du betænker Promissio. 

Gaver testamenteret til Promissio indgår i arvefonden, som i mange 

år har dannet sikkerhed for Promissios økonomiske beslutninger og 

nye initiativer. Kontakt generalsekretær Frede Ruby Østergård for en 

uforpligtende snak på tlf. 2972 5994 eller frede@promissio.dk.

GIV ET ENGANGSBIDRAG
Dankort Betal med dit betalingskort på stot.promissio.dk 
MobilePay Send en gave til 20848 (skriv CPR-nummer, hvis   
  du ønsker fradrag) 
Netbank Overfør en gave til kontonummer 2207 – 0062 262 753 
  eller giro +01 607-1104
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Promissio  ·  Katrinebjergvej 75  ·  8200 Aarhus N

id nr.: 46635

Kaldet er stort, men lønnen er lille
Diriba Mengistu er evangelist i et kristent 
fællesskab i Botora i Etiopien. Han troede, han 
skulle være selvstændig erhvervsdrivende og 
studere økonomi, men i stedet fulgte han sit 
kald til at blive evangelist. Fællesskabet har 
vokseværk, og i de halvandet år, Diriba Men-
gistu har tjent der, er 37 mennesker kommet 
til tro.

Lønnen er lille, men den sætter Diriba i stand 
til at tjene fuldtid som evangelist. Lønnen 
betales af Addis Ababa-synoden og Promissio, 
fordi Diriba Mengistu er en del af projektet 
”Jesus til nye bydele”. For kun 240 kr. kan du 
betale Diriba Mengistus løn i en uge. For 970 
kr. har du betalt for en måned.

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

»Efter jeg er blevet evangelist, har jeg set, hvordan Gud 
arbejder igennem mig. Mange mennesker er blevet sat fri fra 
deres byrder, og mange har taget imod Jesus Kristus. Jeg er 
blevet bekræftet i, at det er her Gud ønsker, jeg skal være.«

Diriba Mengistu, evangelist i Botora i Etiopien


