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Jul
på Madagaskar
Vi teller dagene til jul på Madagaskar også. Her kommer julen på den aller varmeste
tiden av året, med temperaturer helt opp til 38 grader. Snø og sleder er avløst av
tropevarme og tordenskrall. Men også her har den globaliserte julefeiringen hatt sitt
fulle inntog. Juleglitter og julemusikk preger de større butikkene. Middel- og
overklassen kjøper masse. Min ”favorittpakke” er esken som inneholder en grønn
strømledning med blinkende julelys og en knapp for avspilling av sprakende
julemusikk, produsert i Kina.

Pensjonert prest
Rakotomalala

Det er en viss spenning mellom det kristne julebudskap og den kommersialiserte
innpakning, også her på Madagaskar. På supermarkedene selges det nå julekrybber
med Josef og noen hyrder, uten Maria og Jesusbarnet til stede. - En kan jo lage en
julepreken av mindre…!

Til tross for sine 85 år og en
svært svekket helsetilstand,
har Rakotomalala, inntil nylig,
vært aktiv i SPAM-synoden og
på det nasjonale nivå i FLM.

Også landets kuppresident forbereder seg til jul. I hans analyse av rikets tilstand på
de statlige fjernsyns- og radiokanalene nå en uke før jul, avholdt han også en sterk
appell om hvorfor vi feirer jul. Men i likhet med sin forgjenger i presidentstolen falt
han for fristelsen til å blande sammen kristendom og politikk. Hans politiske tolkning
av julens budskap, var at en nå må roe seg ned under hans politiske fredsstyre og
ikke forstyrre julefreden med å gå i ledtog med den politiske opposisjon…
Det er barna som formidler det vakreste og beste julebudskapet. Søndagsskolebarna
har helt siden andre halvdel av november øvd på julesanger, julespill og julerim. Jul
for disse barna er feiring i kirka. Fra solnedgang til over midnatt på julaften er det
program i menighetene, først og fremst i regi av barna. Gjennom ord, toner og
bevegelser får barna peke på det viktigste i julen. Budskapet om Folkefrelseren og
Fredsfyrsten gir håp i en usikker verden. Om året 2009 har vært et ”annus horribilis”
for det gassiske folk, formidler barna et nytt og annerledes år med Kristus.
Arild M. Bakke
Representant for NMS på Madagaskar
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Bibelskolene i FLM
- De trenger oss og vi trenger
dem, for å nå ut med det
viktigste, skriver Malvin
Tomren.
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Kirke - og misjonsnytt
Verveaksjon i 2010
Samarbeidsutvalget
(SU)
i
NMSMadagaskar,
som
består
av
representant, viserepresentant og to
medlemmer av medarbeiderforeningen
MAF, har satt som målsetting at antallet
faste givere til Madagaskar-prosjekter,
skal opp i ett tusen innen utgangen av
2010. Det innebærer at vi må verve
over tre hundre nye givere. Hvis hver
giver gir 400 Nkr i gjennomsnitt hver
eneste måned i året, så vil 1000 givere
kunne bidra med 4,8 millioner Nkr. Det
totale innsamlingsmålet for NMS på
Madagaskar er 10.241.375 Nkr i 2010. I
tillegg budsjetteres det med over 10
millioner Nkr i offentlig støtte.
Åslaug Ihle Thingnæs på besøk på Nosy Havana.
Foto: Arild M. Bakke

Nytt helsearbeid på Nosy Havana
I samarbeid med FLM har NMS bidratt til å gjenåpne en
helsestasjon på den minste av øyene i øygruppen
nordvest for Madagaskar.
NMS har finansiert
rehabilitering og innkjøp av utstyr, mens FLM underholder
sine utsendinger. En gassisk legefamilie, som startet sitt
arbeid i begynnelsen av september, har fått en flott
inngang hos lokalbefolkningen. Programleder Åslaug Ihle
Thingnæs, representant Arild M. Bakke og synodepresident Randrianirina Dieu Donné, fikk kongelig
mottagelse under et besøk i slutten av november.

Ny oppfølgingsenhet
Presten Fidinantenaina Loubien Claudias er ansatt som
sekretær og koordinator for den nye oppfølgingsenheten
for evangelisering og teologisk undervisning på hovedkontoret til FLM. Hans nærmeste overordnede er
kirkepresidenten, og Malvin Tomren bistår ham som
rådgiver. Claudias har tatt sin teologiske utdannelse på to
forskjellige institusjoner i FLM og deretter tok han en
mastergrad på Misjonshøgskolen. Han har hatt prestetjeneste på forskjellige steder, foruten at han har vært
prestelærer på seminaret i Marovoay og nestleder i
Shalom.

Stans i støtten fra ELCA
Etter at FLM’s samarbeidskirke i USA åpnet opp for
vigsling av homofile par og ordinasjon til prestetjeneste
for personer som lever i samkjønnede ekteskap, har flere
hundre menigheter i USA reagert med å stoppe
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pengestøtten til kirkens felleskasse. Dette, sammen med
en generelt dårlig økonomisk situasjon i kjølvannet av
finanskrisen, har resultert i en dramatisk nedgang i
offergavene til kirkens misjonsprosjekter de siste
månedene. Først et godt stykke inn i siste kvartal, fikk
FLM beskjed om at det ikke blir noe av den lovede støtten
til evangeliserende arbeid og teologisk undervisning de
siste tre månedene av året. Dette får dramatiske
konsekvenser for flere institusjoner, samtidig som vi
registrerer at flere lokale hjelpeaksjoner blir satt i gang.

Spennende ledervalg i 2010
Nasjonal leder for kirkens helsearbeid SALFA, Andreas
Richard, har etter sterkt press fra kirkens toppledelse,
sagt ja til å trekke seg som leder i mai 2010. Leder for
kirkens evangeliseringsdepartement TMM, Solofonomenjanahary Mignon, har meldt fra at han går av som leder i
slutten av 2010. Kirkeledelsen sier at en egen valgkommisjon vil intervjue og teste ulike kandidater, før de
viktige valgene skal skje på kirkerådsmøtet.

Rabenandrasana Jean er død
Presten Rabenandrasana Jean døde 65 år gammel onsdag
9. desember, ca 10 måneder etter at hans kone Perline
gikk bort. Mange misjonærer har hatt stor glede av
samarbeidet med dette ekteparet. Rabenandrasana Jean
har i de fleste av sine yrkesaktive år, vært engasjert i
radio- og litteraturarbeid. I sine yngre år var han også
prest i Namakia på nordvestkysten. Vi lyser fred over
hans minne.
Arild M. Bakke
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Folk i farta
Astrid Gidskehaug avslutter i desember sin tjeneste som seniorvolontør på senteret på Antsirabe.
I januar kommer Margot og Trygve Gjerde som nye seniormisjonærer på dette senteret. Margot skal være vertinne,
mens Trygve skal ha støtteundervisning for norske barn. De har en kontrakt på ett år, med mulighet for utvidelse.

Rakotomalala
Pensjonert prest
Født 26. mars 1924
Gift med Razafindranoro Alberthine
7 barn, 20 barnebarn, 5 olderbarn
Tildigere generalsekretær i Den gassisk-lutherske kirke
Tidligere synodepresident i Antsirabe-synoden
Tekst: Lilliann R. Våje. Foto : Per Ivar Våje.

Til tross for sine 85 år og en sterkt svekket fysisk
tilstand, har Pastora Rakotomalala, inntil nylig,
vært aktiv i SPAM-synoden og sentralt i kirken.
Pastora Rakotomalala ser ikke sprek ut når jeg besøker
ham i sitt hjem i Antsirabe. Men han møter meg med sine
milde øyner og sin lune, varme stemme. - ”Manao ahoana
ianao, anaka”, hilser han. – ”Hvordan har du det, mitt
barn?” - Så unnskylder han seg for at han ikke har så
mye å berette lenger, for hukommelsen har begynt å
svikte. Men vi blir sittende og snakke i en drøy time.
Mange beskriver Pastora Rakotomalala som en bestemt,
målrettet og ydmyk mann. Han går ofte rett på sak, og
det passer ikke alltid i den gassiske konteksten. Han var
derfor en utfordring for enkelte, men mange mener han
var en handlingskraftig, flink og god leder.
I begynnelsen av 50-tallet gikk Rakotomalala på presteskolen på ”Ivory Avaratra” i tre år. Deretter begynte han
sin prestetjeneste i Fisaorana i den daværende Nordsynoden. - Det tok ikke lang tid før du vendte tilbake til
mer hjemlige trakter? – Ja, i 1960 ble jeg kalt til å lede
Sahatsiho distrikt i SPAM-synoden, som Antsirabe er en
del av. Etter noen år ble det et to års studium på et
teologisk fakultet i Paris. Etterpå begynte jeg som
hovedprest i menigheten Antsirabe Antampontanana.
- Du var FLM sin første generalsekretær. Hvordan skjedde
det? - Jaaa, egentlig ble jeg valgt til sekretær i FLM på
Kirkerådsmøtet i Fort Dauphin i september 1973. Etter
hvert som oppgavene tiltok, tenkte jeg at det er ansvaret
som danner grunnlag for en tittel, og ikke omvendt. Jeg
fikk stadig flere nasjonale oppgaver, og tenkte at det var
mer passende å endre tittelen fra Sekretær til Generalsekretær, sier Rakotomalala med et glimt i øyet. - Det
finnes nemlig folk som har en flott tittel, uten at ansvar
og arbeidsoppgaver er i tråd med den. Jeg hadde mye
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ansvar, og den opprinnelige tittelen var misvisende i
forhold til det jeg egentlig holdt på med.
I sine mest aktive år hadde nok Rakotomalala et litt
distansert forhold til misjonærene. Hovedgrunnen var
hans bevisste holdning til FLM sin selvstendighet. Ifølge
NMS’ representant Arild M. Bakke, var han en av dem
som tidlig var opptatt av likeverdighet i partnerskapet.
Han var bl.a. FLM’s hovedtalsmann under den historiske
konsultasjonen mellom partnerne og FLM i Toliary i 1974.
Denne konsultasjonen la føringene for de videre
samarbeidsrelasjonene. Etter det ble den såkalte Konferansen, der NMS hadde det avgjørende ordet i forhold til
plassering av misjonærer og økonomisaker, avviklet.
Rakotomalala var urokkelig i enkelte saker; mange fikk
stor respekt for ham for dette, mens andre opplevde det
problematisk. Han var på besøk i Norge mens han var
generalsekretær i FLM.
- Du blir ofte nevnt når en snakker om utviklingsarbeid og
kirken. Hva var motivasjonen din for denne koblingen? –
Det bare ble slik. Ingen hindret meg og ingen ”pushet” på
meg. Så jeg gjorde bare det jeg syntes jeg skulle gjøre,
humrer Rakotomalala. Så blir han stille. - Diakonalt arbeid
og utviklingsarbeid er kirkens ansvar, sier han sakte. Det
er kirken som er hovedaktør i landets utvikling.
Evangelisering, utviklingsprosjekter og diakonalt arbeid
kan ikke skilles, slår Rakotomalala fast.
Rakotomalala ble valgt inn i rollen som synodepresident
for SPAM-synoden i 1978. Denne stillingen hadde han i 12
år, fram til han gikk av med pensjon i 1990. Siden har
han vært ”ærespresident” i synoden. Kirkerådet har også
brukt ham flittig som megler i konkfliktsituasjoner, samt
som foredragsholder og valgleder på generalsynoder og
kirkerådsmøter. Kallenavnet ”Archiven’ny FLM” – FLM’s
arkiv – er nok betegnede for Pastora Rakotomalala.
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Bibelskolene i FLM
Tekst : Malvin Tomren (red.)

Den gassisk-lutherske kirke (FLM) har i dag sytten e
De er nøkkelpersoner med tanke på å nå videre ut med
bibelskoler. NMS støtter tretten av dem.
evangeliet, særlig på landsbygda. Det finnes over 100
evangelister i FLM. De er alikevel få med tanke på at antall
Vi har 23 synoder i kirken og målet er å ha en bibelskole for ikke-kristne er dobbelt så stort som hele den norske
hver synode. Bibelskolene rekrutterer elever fra sine respektive befolkning! Katekister har FLM over 5000 av, og de aller
synoder, og de fleste studentene kommer fra små landsby- fleste bor og arbeider i de områdene hvor kirken generelt
menigheter med få kristne. Etter to år vender de gjerne tilbake står svakt. Det er her bibelskolene kommer inn med
til sine hjemmemenigheter og begynner som katekister. En strategien om å skolere folk til å være både katekister og
katekist har ansvar for menigheten og leder den i alt med evangelister.
unntak av sakrament-forvaltningen som presten må ta seg av.
Mange bibelskoleelever er blitt utstøtt av familien fordi de
Katekisten har også som oppgave å vinne nye. Bibelskoleble kristne og ville satse på en ny løpebane. Men det
utdannelsen er både for menn og kvinner. Ettersom FLM ikke
finnes også mange eksempler på at familie og slekt har
ordinerer kvinner til prestetjeneste, er det desto viktigere å
skiftet syn såvel som tro, takket være vitnesbyrdet fra de
rekruttere kvinner til bibelskolene.
unge. Bibelskolene trenger oss og vi trenger dem, for å nå
Nivået på undervisningen varierer i forhold til elevenes videre ut med det viktigste.
kunnskapsnivå. Men selvom mange har begrenset skolegang,
Kirkelig undervisning, prosjektnummer 523311
er bibelskoleelevene svært viktige personer å satse på.
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Rehabilitering av bibel- og presteskoler – nytt prosjekt
Tekst og foto: Lilliann R. Våje

Vil du være med på å gi bibel- og presteskolene i FLM
et nødvendig ansiktsløft?
Mye av bygningsmassen er i svært dårlig forfatning. Fra
januar 2010 vil NMS støtte et dugnadsprosjekt som tar sikte
på å rehabilitere disse skolene. Tanken er at gassiske og
norske frivillige skal stå sammen om det praktiske arbeidet.
De gassiske dugnadsdeltagerne får ikke godtgjørelse, men
får dekket maten. De norske dekker reise og oppholdsutgifter selv. Innsamlede midler skal gå til bygningsmaterialer og til mat til gassiske dugnadsarbeidere.
Dersom du er interessert i å være med på dette spennende
arbeidet, kan du ta kontakt med Malvin Tomren på telefon
00261 34 05 034 08/e-post: mtomren@hotmail.com eller
Arild M. Bakke på telefon 00 261 34 05 034 01/e-post:
nmsrep@blueline.mg. Du kan også ta kontakt med NMS’
hovedkontor i Stavanger.

Bibelskolen i Ifanadiana under rehabilitering i 2008.

Rehabilitering av bibel- og presteskoler på Madagaskar,
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Vi ønsker våre lesere en Velsignet Jul og et riktig Godt Nytt År 2010. Gud velsigne dere!
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