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LOVASOA
Den gode arven
Det var en historisk milepæl da Den Norske Skole (DNS) på Antsirabe ble avviklet i juni
2008. I etterkant har Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Den gassisk-lutherske kirke
(FLM) blitt enige om sammen å drive et helt nytt senter på samme sted. I dette nye
samarbeidet inviterer en nå andre partnere på Madagaskar og i Norge til å fylle senteret
med samfunnsbyggende programmer.
Senteret vil profilere den norsk-gassiske kulturarven, tverrkulturell kompetansebygging
og god gjestehusdrift. I over ett år har det planlagte senteret blitt omtalt som Antsirabe
Cross-Culturel Competence Center (ACCCC). I FLM har en vært opptatt av at en også
skulle ha et gassisk navn. På et samrådingsmøte nylig ble det bestemt at senteret skal
hete ”Lovasoa ACCCC”. Lovasoa betyr ”den gode arven”.

Ny misjonsbok – om
NMS på Madagaskar
Side 2

I realiseringen av de nye planene vil en bygge videre på det beste i arven fra
forfedrene. På Antsirabe har norsk og gassisk engasjement blitt vevd sammen i et
spennende mønster helt fra 1869 til i dag. Sammen med gassiske medarbeidere anla
misjonsprest Rosaas vannkanaler og veier. Gjennom et lignende norsk-gassisk
samarbeid ble de varme kildene tatt i bruk.
Den gode arven gjenspeiles også i kirkesamfunnet FLM, som omfavner 37% av
Antsirabes befolkning. Nordmenn og gassere har innenfor FLM samarbeidet om mange
diakonale prosjekter på Antsirabe, som har bevirket fattigdomsbekjempelse,
utdannelse, og samfunnsutvikling. I kjølvannet av dette tradisjonsrike samarbeidet,
har NORAD bidratt til økning av melkeproduksjon og bedring av infrastruktur.
Denne norsk-gassiske arven må forvaltes godt i framtiden, slik at en gjensidig kan dra
nytte av de historiske samarbeidsrelasjonene. Og så vil en kanskje sammen også
gjenoppdage arven i evangeliet, som sprenger alle kulturelle og etniske grenser.
Arild M. Bakke
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Side 4
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Kirke - og misjonsnytt

Det gamle internatet på DNS-tunet på Antsirabe. Foto: Ingjerd Benestad Sand

Etablering av LOVASOA ACCCC
NMS og FLM er enige om å etablere et nytt senter på det
gamle DNS-området på Antsirabe. Lovasoa Antsirabe
Cross-Cultural Competence Center vil bli offisielt åpnet,
med en rekke prominente personer tilstede, mandag 6.
desember 2010. Søknad om støtte til rehabilitering og
utbygging av senteret ble sendt til UD i begynnelsen av
november. En har hatt uformell kontakt med miljø- og
bistandsminister Erik Solheim om dette prosjektet siden
april 2009.

Ny leder for helsedepartementet
Doktor Andrianandraina Gustave Victorien ble på KMSLmøtet i november valgt til ny leder for helsedepartementet SALFA. Gustave har spesialutdannelse
innen kirurgi fra Frankrike, foruten at han i en årrrekke har
vært direktør for det lutherske sykehuset i Mahajanga.
Også den tidligere SALFA-lederen, Andreas Richard, stilte
som kandidat, men fikk ikke fornyet tillit.

Ny leder for evangeliseringsdepartementet
Leder for evangeliseringsdepartementet TMM gjennom
mange år, Solofonemenjanary Rajaofera Mignon, gav for
ett år siden beskjed om at han ikke ville ta gjenvalg. Hele
syv personer ble presentert for kirkerådsmøtet KMSL som

kandidater til stillingen som ny leder. Den reelle kampen
stod imidlertid mellom menighetsprest Razafimanantsoa
Olav, tidligere synodepresident Manjarimanana André og
synodepresident
André
Andrianjafy
Octave
Bénil.
Manjarimanana André fra Nosivolo-synoden, som drev en
svært aktiv kampanje for sitt kandidatur, ble valgt i tredje
avstemningsrunde. Måten dette valget ble gjennomført på,
har skapt ny diskusjon rundt prosedyrene for valg av
ledere for arbeidsgrenene i FLM.

Rakotomalala er død
Presten Rakotomalala på Antsirabe, døde 86 år gammel
den 12. oktober 2010. Med ham er en kirkehøvding gått
bort. Han var i mange år hovedprest i katedralen på
Antsirabe. I en periode i 1970-årene var han
generalsekretær i FLM, og de siste årene før han ble
pensjonert var han synodepresident i Antsirabe-synoden.

Ny misjonsbok på Hermon Forlag
Freelansjournalist Øystein Mikalsen har nylig kommet på
markedet med boken ”Frelsen kommer”. Boka inneholder
en rekke historier om NMS på Madagaskar, og baserer seg
blant på besøk journalisten hadde på Madagaskar i
november 2008 og mai 2010.
Arild M. Bakke

Folk i farta


Klarfrid og Thor Ringsbu er tilbake som senorvolontører. Klarfrid vil ha ulike oppgaver i omsorgsbyen Ambohimahazo,
mens Thor koordinerer skriving av en rekke hefter innen det grønne skoleprogrammet.
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Folk i farta forts.


Visegeneralsekretær Leif Hadland deltar i disse
dager på konsultasjon mellom FLM og dens partnere.
Han
vil
også
være
med
på
den
første
partnerkonferansen for LOVASOA ACCCC (se s. 4).



Programleder Anne Karin Kristensen har deltatt på
en ny rundbordkonferanse om organisasjonsutvikling og
omstrukturering i FLM.

RAZAFIMAHALEO
Andriamasitera
Kontrollør i FLM,
menighetsleder,
økonomiansvarlig i FAFAFI
Født 27. juli 1960
Gift med Rakotondradany Josianne, 2 barn
Tekst: Lilliann E.R. Våje. Foto: Per Ivar Våje
- Det Norske Misjonsselskap (NMS) må ikke
distansere seg fra oss nå. Vi er i en kritisk periode,
der vi trenger deres støtte for å stå på egne ben.
Det sier Razafimahaleo Andriamasitera, eller Masy som de
fleste kaller ham. – Den gassisk-lutherske kirke (FLM) kan
sammenliknes med et menneske. Vi har gått barneskole,
ungdomsskole og videregående. Nå kan en si at vi har
begynt på universitetet. Vi trenger fortsatt støtte for å bli
en voksen og selvstendig kirke, sier tobarnsfaren. Datteren
giftet seg tidligere i år, etter endt høyskole-utdannelse. På
samme måte som han og kona hadde et visst ansvar for
datteren til hun ble voksen og selvstendig, mener han at
NMS fortsatt har et ansvar for å følge opp FLM – fordi det
var NMS som ”fødte” kirken.
- FLM er som et stort, sterkt menneske, som har svake ben,
fortsetter han. Femtiåringen tenker seg at bena er
ressursene som trengs for å få arbeidet til å gå godt. Med
ressurser
mener
han
både
pengeforvaltning
og
kompetansebygging. Han er opptatt av at kirken skal bli
mer profesjonell i sin måte å jobbe på, og ikke bare basere
seg på følelser og bekjentskap i for eksempel ansettelser og
beslutningstaking. I perioden 2005 – 2008 reiste han og en
kollega rundt til de 22 synodene i FLM og lærte opp
synodekomiteene i grunnleggende regnskap og personalog eiendoms-forvaltning. – Min erfaring er at de fleste
opplever det som en ære å bli valgt til medlem av en
komité, sier Masy. Men de færreste er bevisst sitt ansvar.
De har heller ikke klare mål for arbeidet.
Rundturen resulterte bl.a. i to dokumenter. Det ene er en
veiledning for regnskapsføring i FLM. Det andre er om
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den såkalte ”felleskassen”, som initierer en utjevning av
lønnsforskjeller mellom prester i by og bygd.
- Hvorfor jobbe i kirken, når du kan få bedre betalt jobb
andre steder? – Det har noe med kall å gjøre. Jeg har
opplevd Guds ledelse hele veien.
Etter 5 år med universitetsstudier innen økonomi og
regnskap, jobbet Masy som regnskapsmedarbeider i
kirkens helsedepartement SALFA i elleve år. Etterpå var
han intern kontrollør for en stort tekstilbedrift med 1 500
ansatte i Mahajanga. Der avdekket han store økonomiske
misligheter, som førte til oppsigelse av 60 ansatte.
Stemningen var amper, og det føltes ikke trygt å bli
værende. I 1998 begynte han å jobbe i kirkens
veiledningstjeneste FAFAFI i Antsirabe. Perioden utenfor
kirken ble kort, men de nyttige erfaringene har han tatt
med seg videre. FAFAFI er nå blitt en modell for hele
kirken, med tanke på profesjonalitet innen økonomi- og
personalforvaltning.
Foruten jobben i FAFAFI, er Masy nestleder i storbymenigheten Antampontanana i Antsirabe. Der er kona
kasserer for det diakonale arbeidet, som NMS støtter. I
tillegg er Masy medlem av Kirkerådet, hyrde, kontrollør i
FLM og med i teamene for kompetansebygging og
organisasjonsutvikling i kirka. Han har også ledet
kommisjonen som har forberedt etableringa av det nye
kompetansesenteret LOVASOA ACCCC (se s. 4).
- For at FLM skal bli selvbærende, er det viktig at vi har
en kontinuerlig kompetanse- og organisasjonsbygging.
Der trenger vi NMS sin støtte, avslutter han.

Side 3

FLM forbereder ny konstitusjon
Tekst : Lilliann E.R. Våje

21. - 23. november ble den tredje rundbordskonferansen om organisasjonsutviklingsprosessen
(OD) i Den gassisk-lutherske kirke (FLM) holdt på
Isoraka i Antananarivo.
Tilstede var ledelsen i kirken, representanter fra Det
lutherske verdensforbund (LVF), Det Norske Misjonsselskap
(NMS), Danmission, MELCAM (Missionaries for the
Evangelical Church of America in Madagascar), samt
medlemmene i kommisjonen for OD-prosessen.
På agendaen var en rapport om hva som har skjedd siden
OD-prosessen offisielt startet i juni 2010, og hva som ligger
i løypa fremover. En drøftet også hvordan FLM og partnerne
best kan samarbeide for å få til en vellykket prosess.
Samtidig med at rundbordsmøtet gikk av stabelen, deltok et
medlem av OD-kommisjonen på et internasjonalt seminar
om organisasjonsutvikling i kirker og kristne organisasjoner
på kompetansesenteret CORAT Africa i Nairobi.

OD-prosessen er en oppfølging av anbefalingene fra en
større organisasjonsgjennomgang, som ble foretatt i
februar 2010. Ett av hovedmålene er en revisjon av
kirkeloven, slik at den blir tilpasset kirkens nåværende
størrelse og den aktuelle situasjon. Forslag til ny
konstitusjon skal behandles på Generalsynoden i 2012.
En søknad om et kompetanse og –kapasitetsbyggingsprosjekt, som er tenkt å gå parallelt med OD-prosessen,
er sendt Bistandsnemda. Målgruppen er ledere og
beslutningstakere på alle nivå i FLM. Dette opplæringsprogrammet tar sikte på å få FLM bedre rustet til å ivareta
sine oppgaver, ha en bedre ressursforvaltning og nå sine
mål på en mer effektiv og bærekraftig måte.
Bygg kirken, prosjektnummer 723 617
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Fra Den norske skole til Lovasoa ACCCC
Tekst: Arild M. Bakke. Foto: Maren Leite
I dagene 6.–8. desember 2010 vil en rekke universiteter,
høgskoler og organisasjoner i Norge og på Madagaskar delta
på den første nettverkskonferansen for LOVASOA ACCCC.

På
konferansen
vil
planer
bli
lagt
for
utvekslingsprogrammer, kurs og forskningssamarbeid, med
Lovasoa ACCCC som felles arena. En gruppe på 14 personer
fra Norge, med Dr Øyvind Dahl i spissen, vil representere
aktuelle samarbeidspartnere i Norge. Også en rekke
institusjoner på Madagaskar vil bli representert.
Tilsammen har en nå kontakt med ca 20 partnere uten
direkte tilknytning til NMS og FLM, som er interessert i et
formelt samarbeid. 5-6 av de gassiske samarbeidspartnerne
vil skrive under på intensjonsavtaler den første dagen. Det
er ellers lagt opp til gruppe- og plenumssamtaler med
deltagelse fra partnere fra Norge såvel som Madagaskar,
foruten at det blir institusjons-besøk i Antsirabe-regionen.

Koselig utenfor det gamle DNS-bygget.

Bygg kirken, prosjektnummer 723 617
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Takk for at lederne i FLM tar mer og mer ansvar for kirkens utvikling. Be for etableringen av Lovasoa ACCCC.
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