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MF-bachelor i praktik i Ethiopien
TORVET gav Hans-Christian ideen til at rejse til Afrika for at undervise
29. august satte Hans-Christian og
hustruen Astrid Vindum Pettersson
sig i flyet med kurs mod Tabor Evangelical College i Awassa i Ethiopien,
som er Mekane Yesus Kirkens skole,
der rummer gymnasium samt en
bachelor- og en diplomuddannelse.
Her skal Hans-Christian undervise i
Ledelse og i Vestlig Kirkehistorie og
Astrid i Engelsk.
Nils Andersen
Landssekretær
Hans-Christian blev bachelor fra Menighedsfakultetet i
2013 og er fortsat på kandidatuddannelsen på Aarhus
Universitet og tager nu et semester i praktik i udlandet, mens Astrid tager orlov fra Statskundskab. Egentlig
skulle det 26-årige ægtepar have været i Liberia, men
den dødbringende ebola-epidemi fik dem og Promissio
til at ændre planer.

TORVET giver udblik
Det er TORVETs sammenkobling af teologi og mission,
der får Hans-Christian og Astrid til at rejse til Afrika i
tre en halv måneder. Missionsorganisationernes blotte
tilstedeværelse på TORVET, samtaler med deres medarbejdere samt internationale besøg har givet HansChristian et naturligt udblik mod den globale verden.
Men eventyrlyst og ønsket om at lave noget sammen
som ægtepar i en anden kultur kombineret med muligheden for at løse en konkret opgave spiller også ind,
ligesom tre uger i Ethiopien i 2009 under deres fælles
LTC-ophold allerede havde givet smag for Afrika.

Fremtiden ligger åben
Hans-Christian og Astrid får ikke løn for deres undervisning, men regner med at klare sig med deres SU
samt støtte fra blandt andet private, Dansk Missionsråd,
Aarhus Universitet og MF. Tiden vil vise, om de får så
meget smag for missionærtilværelsen, at de rejser ud
igen efter afsluttet uddannelse. ’Ingen vender uforandret hjem fra Afrika’, som Hans-Christian siger. Han er
åben over for, hvad Gud leder dem til og nævner en
stilling i KFS som en mulighed på den korte bane og
præstetjeneste eller missionærgerning på den lange.

International praktik er sagen
Kristoffer Simonsen fra samme bachelorhold udnyttede
sammen med sin kone en tilsvarende praktikmulighed
i Jerusalem i foråret og var så begejstret for tiden i Israel, at han skrev en indtrængende opfordring til de
studerende på MF om at udnytte denne mulighed for
at opleve en anden kultur og få udvidet sin horisont.
Tiden vil vise, hvor mange der følger i Hans-Christians
og Kristoffers fodspor.

Bed for ...
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