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1 Hvad betyder Mekane Yesus? Jesus er frelseren Vi tror på Jesus Der hvor Jesus bor

2 Hvor længe varer en gudstjeneste normalt i Mekane Yesus Kirken? ca. 1.5 timer ca. 3 timer ca. 4 timer

3 Hvilket sprog er det offi cielle i Etiopien? mursi swahili amharisk

4 Hvor stor er Etiopien i forhold til Danmark? ca. 5 gange større ca. 26 gange større ca. 62 gange større

5 Hvor mange sprog fi ndes der ca. i Etiopien? ca. 50 ca. 80 ca. 110

6 Hvad sælger de etiopiske børn nytårsdag? tegninger af blomster hjemmelavede smykker kaffe

7 Der bliver født ca. 3 mio. børn. Hvor mange mødre dør under disse fødsler? ca. 8700 ca. 10700 ca. 14700

8 Hvor mange medlemmer har Mekane Yesus Kirken? ca. 6.5 millioner ca. 10 millioner ca. 12 millioner

9 Hvor mange mennesker bor der i Etiopien? ca. 38 millioner ca. 98 millioner ca. 158 millioner

10 Hvad tid går børn normalt i søndagsskole? kl. 7 om morgenen under gudstjenesten kl. 17

11 Hvor mange dage går man normalt på sørgebesøg, når en person er død 2 dage 3 dage 4 dage

12 Hvad hedder den nationale mad i Etiopien? injerra ungala arroz chaufa

13 Hvor mange elever går der på Tabor Missions- og bibelskole? ca. 30 ca. 100 ca. 180
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Løsning til tipskupon

1 2

2 x

3 2

4 x

5 x

6 1 (Børnene går rundt til hele nabolaget og banker på dørene for at sælge tegninger af blomster. Så tjener de lidt penge på det)

7 2

8 1

9 x

10 1

11 x  (Når der er sørgebesøg, tager man som regel lidt kaffe eller kaffemad med til dem, man besøger. Hvis folk bor i et lille hus, bliver der sat et 
  stort telt op ude foran huset, hvor man så sidder sammen med familien, der har mistet)
12 1

13 2


