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Mellom
jord og himmel
Den gassisk-lutherske kirke (FLM) er rik på jord. De ca. 5 500 menighetene har
minst ett jordstykke hver. Totalt regner en med at kirken forvalter nærmere 10 000
eiendommer. I Marolambo kunne undertegnede nylig bestige Danbolt-høyden, hvor
kirken nå tar leie for private terrassehytter oppover langs hele den ene fjellsiden.
Manantantely i Farodofay er, med sine 3 000 mål, den største av alle FLMeiendommene. Innenfor grensesteinene til dette flotte naturområdet, finner vi en
bibelskole, et fossefall, en regnskog og noen lemurer.
Noen av de mest verdifulle eiendommene under kirkens forvaltning, ble overlevert av
Det Norske Misjonsselskap (NMS) og den amerikanske partneren for over tredve år
siden. De nødvendige prosedyrer ble fulgt i overdragelsen, men FLM fikk ikke ordnet
det formelle i forhold til myndighetene. De siste årene har det imidlertid blitt fart i
registreringsarbeidet. NMS har gitt støtte til kirkens nye eiendomsavdeling SOFATAL.
Et antall på 201 FLM-eiendommer, med et samlet areal på 25 650 mål, er
ferdigregistrert. Det jobbes nå med ytterliggere 577 skjøter.

Bruk dine talenter
- Ingen på Madagaskar trenger
å ha udekkede behov, hvis alle
de kristne bruker talentene
Gud har gitt dem, hevder
Andriambonimihanta Antoine.
Side 3

Tidligere har det vært lite fokus på eiendomsforvaltning i FLM. Til en viss grad har en
tenkt at eiendommene er ”en hellig fedrearv”, som bare kan brukes til kirkelige
bygge- og utviklingsprosjekter. En viss likegyldighet i forhold til den slags ”jordiske
spørsmål”, har endog ført til at verdifulle eiendommer er gått tapt.
Vi gleder oss over at det nå er blitt en positiv åpenhet for eiendomsforvaltning i
kirkens sentrale organer. Det er en økende forståelse for at en god forvaltning kan
frigjøre penger og ressurser til glede for hele kirken. På siste kirkerådsmøte i
Marolambo ble det prinsipielt åpnet opp for eiendomssalg, når dette kan tjene
helhetskirkelige interesser. - En kan ikke ta jord med seg til himmelen. Men det kan
bli mye himmel på jorden, med en god eiendomsforvaltning i kirken!
Arild M. Bakke
Representant for NMS på Madagaskar
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Barnehjemmet
Barnehjemmet
Akanisoa
- ”Det gode redet” er et godt
sted for barna å vokse opp,
skiver Britt Romarheim.
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Kirke - og misjonsnytt
Misjonærmøte
Misjonærene var samlet til den ene av årets to samlinger i
slutten av oktober. Biskop Ole D. Hagesæther hadde
inspirerende og oppbyggelige bibeltimer. Rektor Felicité
på landbruksskolen Fihaonana foreleste om misjonærenes
plass og rolle i Den gassisk-lutherske kirke (FLM). Og på
lørdag 31. oktober var det stor fest med markering av
100-årsjubileet for den lokale foreningen av Nordmannsforbundet. Ambassadør Dag Nissen leste opp en hilsen fra
kong Harald og Bjørn Sverre Lie hadde forfattet et
historieskrift i anledning jubileet.

Det sosiale arbeidet i Antsirabe-området
På et møte i Antsirabe 14. november ble det vedtatt å
samordne fire sosiale prosjekter i et større program. En
har allerede over litt tid, hatt et visst samarbeid mellom
barnehjemmet Akanisoa, fattigarbeidet Fanomezantsoa
og yrkesopplæringen for arbeidsløs ungdom i regi av SDL,
og fra januar 2010 blir også spedalskehjemmet
Mangarano innlemmet i dette nye programmet. Dette vil
gi et større og mer dynamisk miljø for dette diakonale
arbeidet, samtidig som en får forenet ressursene på en
bedre måte. Økonomiforvaltningen vil bli sentralisert, og
det blir samarbeid om rapportering og nye søknader. Alle
disse prosjektene får støtte fra NMS.

Krise og nytt håp på Tsarafototra
Det har lenge vært alvorlige personalkonflikter og
utilfredsstillende resultatoppnåelse på landbruksskolen og
veiledningsavdelingen på Tsarafototra i Morondava.
Misjonærene Gunn Elén og Arild Ø. Hansen har i
samarbeid med kirkens ledelse lokalt og sentralt, gjort en
nødvendig opprydning det siste halve året. I løpet av
denne prosessen er den gamle landbruksinstitusjonen
FOFAFA lagt ned, husdyrholdet avviklet og over halvparten av de ansatte sagt opp. Som en konsekvens av
dette er det ikke blitt tatt opp nye elever på landbruksskolen i inneværende år. På en workshop etterfulgt av et
styremøte 12-13 november, ble det enighet om å
opprette en ny institusjon i 2010. Dette blir en yrkesskole
med flere fagområder, med hovedfokus på landbruk og
inkludering av blinde og døve. På dette nye senteret blir
det kun en enkel mønster- og praksisgård. En plan for
rehabilitering og ombygging er allerede blitt presentert og
et nytt prosjektdokument blir gjort ferdig før årsskiftet.

Kirkerådsmøte
Kirkerådet (KMSL) var samlet i Marolambo 30. oktober til
3. november. Nosivolo-synoden, med hovedsete i
Marolambo, ble etablert for over 10 år siden, men først
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Hagesæthers ved Danbolt-høyden i Marolambo. Foto: Malvin Tomren.
nå lå det til rette for et stormøte i denne synoden. Den
største saken på dette kirkerådsmøtet, var spørsmålet om
FLM’s videre samarbeid med kirkesamfunnet ELCA i USA,
etter at denne kirken i august åpnet opp for vielse av
homofile par og bruk av slike personer i vigslede stillinger
i kirken. Det er stor uro over dette vedtaket i FLM. Det ble
imidlertid vedtatt at FLM ikke skal bryte samarbeidet med
ELCA eller dens misjonsavdeling Global Mission. En egen
kommisjon vil utrede innholdet i det videre samarbeid og
hvilke krav FLM skal stille til misjonærer og teologiske
gjestelærere utsendt av samarbeidspartnerne. FLM vil
dessuten skrive en læreuttalelse om dette spørsmålet,
som vil bli sendt til ELCA. – Biskop Ole D. Hagesæther
hadde en inspirerende og utfordrende undervisningstime
på kirkerådsmøtet om ”barna i menigheten”.

Nye bibelskoler
Bibelskolene tilknyttet presteskolene i Ambatofinandrahana og Vangaindrano er nedlagt. I stedet er den
gamle bibelskolen i Alakamisy Ambohimaha gjenåpnet og
en helt ny bibelskole i Farafangana skal åpnes i januar
2010. Enda en ny bibelskole vil bli etablert i Ankaramalaza i skoleåret 2010-2011. NMS støtter disse skolene,
i tillegg til ti andre bibelskoler.

Aksjon fast givertjeneste
Per 15. november er det 659 enkeltgivere og 160
menigheter,
som støtter NMS' programarbeid
på
Madagaskar regelmessig. På sist misjonærsamling ble det
diskutert hvordan en kan få flere faste givere.
Misjonærene vil framover være med å utfordre til fast
givertjeneste. Nosy Malala vil holde leserne oppdatert om
denne aksjonen i månedene som kommer.

Arild M. Bakke
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Folk i farta


Thor Ringsbu har tatt på seg oppgaven som koordinator for et større bokprosjekt i regi av landbruksskolene og det
grønne skoleprogrammet. Han har allerede vært ute på en arbeidsøkt i begynnelsen av september, og han kommer ut
på et nytt oppdrag 20. november.



Ingrid og Arne Dragsund, som har mange års misjonærtjeneste bak seg, fikk tildelt fortjenestemedaljene ”Chevalier”
og ”Commandeur” av den gassiske stat, på en flott tilstelning på Tombontsoa 30. oktober. De fikk også med seg
innvielsen av den nye kirken i omsorgsbyen Filadelfia i Manakara. Dragsunds har bidratt aktivt med å samle inn penger
til dette NMS-prosjektet.



Seniorkonsulent Magne Smørdal, programleder Jakob Vea, programleder Åslaug Ihle Thingnæs og SIK-konsulent
Sigurd Haus har alle tjenenestereiser til Madagaskar for NMS nå i november. Lærerne Hans Austnaberg og Jostein
Ådna på Misjonshøgskolen holder gjesteforelesninger på Det Teologiske Fakultetet i Fianarantsoa. Ronald Mong og
Helge Standal har vært på besøk i forbindelse med et utvekslingsprogram finansiert av Den Norske Presteforening.

Andriambonimihanta
Antoine
Kursholder i FANILO
Ansvarlig for prosjektet Bruk dine talenter
Tekst og foto : Lilliann Våje

- ”Hvis alle de kristne bruker sine talenter, bør det ikke lenger finnes noen som har udekkede behov på
Madagaskar”, påstår Andriambonimihanta Antoine.
Med talenter mener han tid, evner og det man eier. Med behov tenker han både åndelige, legemlige og materielle behov.
Det siste kan være mat, klær og andre daglige behov. Det som står i Matteus 25: 14 - 29 er utgangspunktet til Antoine når
han reiser rundt til synodene i den Gassisk-lutherske kirken (FLM) og forkynner at alle har fått talenter fra Gud som skal
brukes. Antoine ble født i Fianarantsoa i 1967, men vokste opp i Betafo. Han bodde i Antsirabe i mange år, før han i 2005
flyttet til hovedstaden Antananarivo sammen med sin kone Ravaonirina Zafimahery og deres to barn. Da ble han kalt til å
jobbe på utviklingskontoret FANILO på hovedsenteret til FLM. Han er hjernen bak prosjektet som Sigurd Haus fra Senter for
Interkulturell Kommunikasjon (SIK) i 2007 ga navnet ”Bruk dine talenter”.
- Det sies at du er som skapt til denne jobben. Hva mener du om det? - Jo, jeg vokste opp med foreldre som var flinke til å
hjelpe andre i nød med det de hadde, og det er det dette prosjektet handler om. De skaffet medisiner til syke, de ga penger
og mat til trengende, og jeg kan til og med huske at de ga vekk ei ku til noen naboer i nød. Antoine forteller videre at han
vokste opp under trange kår, og var vant til å bruke tid, krefter og kreativitet for å klare seg. Han gikk i 8. klasse da begge
foreldrene døde av sykdom. Fra da av måtte han forsørge seg selv og fem av sine syv søsken. De hadde vært relativt
velstående, men kyrne hadde blitt solgt for å skaffe tilveie medisiner til foreldrene. I perioder skaffet han penger ved å
pløye rismarker for andre fra midnatt til klokken fem på morgenen, for deretter å gå seks kilometer til skolen.
- Vi gikk 24 kilometer hver dag for å komme til og fra skolen, for vi hadde pause midt på dagen. Vi gikk hjem i pausen fordi
alle andre gjorde det, men kom ofte til tomme gryter, forteller Antoine. Han sier videre at hans foreldre ikke hadde vært
aktive kristne, og gikk i kirka kun ved høytider som slektsstevner, jul og påske. Det var først like før de gikk bort, at
familien begynte å gå fast i kirken, forteller Antoine. Siden har han holdt seg til Jesus, og gått hele veien fra menighetsråd
til Kirkeråd i FLM.
Antoine gikk på Tombontsoa jordbruksskole i 1986, og han begynte å jobbe i veiledningstjenesten FAFAFI året etter. Der ble
han til han begynte i FANILO i 2005. Med sin livserfaring, sin klippefaste tro på Jesus og en optimisme en kan lete lenge
etter, er det ikke utenkelig at han vil klare å mobilisere hele kirken til å bruke talentene, bare han får nok tid på seg.
Prosjektet ”Bruk dine talenter” realiseres gjennom utviklingskomiteer – Fanilokomiteer – som etableres på alle nivå i FLM.
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Bygg kirken (FLM)
Tekst : Lilliann Våje

Er det mulig for en organisasjon i et av verdens rikeste
land og en kirke i et av verdens fattigste land å være
reelle samarbeidspartnere? NMS tror det, og derfor
satser vi.
Tradisjonelt har mange i FLM betraktet NMS som ”Ray amandreny”, eller ”far og mor”, siden det var NMS som startet
kirken. NMS har jobbet målrettet med partnerskapstankegangen i flere tiår. En del av denne satsingen har vært å
bygge kompetanse innen administrasjon, organisasjonsutvikling, personalledelse og eiendomsforvaltning i FLM.
Gjennom bevisst kapasitetsbygging har begreper som
kjennetegner et partnerskap fått mer mening. Det er gjensidig
forpliktelse til å spre evangeliet i ord og handlig på
Madagaskar, foruten gjensidig tillit, gjensidig avhengighet,
likeverdighet og delt beslutningstaking. Det er i dag en økende
bevissthet i FLM om hva kirken selv vil, hvilke ressurser den
har og hvordan den vil bruke dem. Med økt kompetanse ønsker

flere å ta et oppgjør med foreldre-barn-konseptet. Det har
ført til økt ansvarsbevisshet og vilje til å bli selvbærende.
Det siste året er det blitt holdt flere møter og seminarer
for å finne ut hvordan FLM skal forvalte sine eiendommer
og generere inntekter til å dekke utgiftene både på
grasrotnivå og på hovedkontoret. En oppfølgingsenhet
med ansvar for regnskap, interne rutiner, kontroll og
evaluering av forskjellige prosjekter og program ble
etablert på hovedkontoret i juli. Et seminar om konseptet
felleskasse skal også holdes i desember, i etterkant av en
nasjonal samling der revisjon av kirkeloven står på
dagsorden. Utfordringen er å få hele kirken, med sine ca.
2,5 millioner medlemmer, med i prosessen. Vi har også
behov for tid, forbønn og midler for å kunne bygge kirken.
Bygg kirken (FLM), prosjektnummer 723617
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Diakonalt arbeid i Antsirabe
Tekst og foto : Britt Romarheim (red.)

Barnehjemmet Akanisoa er ett av fire diakonale
prosjekter som storbymenigheten Antsirabe Antampontanana driver. Prosjektene får støtte fra NMS.

Tahiry med sin kosebamse

I sommer ble en ny fløy tatt i
bruk til gutteinternat! Det er
blitt soverom for guttene i 2.
etasje og en stor, lys stue i
1. etasje. Jentene, som bor i
den gamle delen, har alle fått
nye sengetepper med pyntepute på. Den gamle stuen er
pusset opp og har fått nytt
inventar. Det ble en koselig
stue! Akanisoa har ei ku, tre
store griser, noen grisunger
og nærmere 100 høner.
Barnehjemmet er selvforsynt
både med egg, melk og
svinekjøtt, og ved salg får de

inntekter på det. De fleste barna er foreldreløse, men
noen få har en av foreldrene sine i live. Det er viktig at de
holder kontakt med familien sin. Alle barna besøker
slektningene sine ca. 1 mnd. hver sommer.
Tahiana er en gutt på 12 år og Tahiry er ei jente på 9. De
er søsken. Mammaen døde 2. juni i år. Barna kjenner ikke
faren sin, og de vet ikke hvor han er. De kom i kontakt
med Akanisoa, og flyttet inn der 17. juli i år. Da jeg var
på Akanisoa i september, var barna ennå på ferie hos
familiene sine. Bare Tahiana, Tahiry og ei litt større jente
var tilstede. De nye utforsket stedet. Tahiry likte godt å
disse, mens Tahiana var å se sammen med dyrene. Barna
hadde funnet seg til rette og virket glade og fornøyde, og
gledet seg til at de andre barna skulle komme fra ferie!
Akanisoa, som betyr ”Det gode redet”, er et godt sted for
barna å vokse opp!
Sosialt innsats på Antsirabe, prosjektnummer 623 356
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Takk for den gode dialogen mellom FLM og NMS. Be for barna på Akanisoa.
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