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MISJON
I BEVEGELSE
På den store internasjonale misjonskonferansen i Edinburgh i 1910 var det bare 17
deltagere fra de unge kirkene i sør. Konferansen i Cape Town i oktober 2010, hundre år
senere, representerte et tydelig tidsskifte. Fargene, rytmene og røstene fra Afrika, Asia
og Sør-Amerika var sterkt tilstede på konferansen. Mens afrikanerne var et objekt for
misjonsdrøftingene i 1910, var afrikanerne i 2010 blitt sentrale aktører i ”Guds misjon”.
Flere av de nasjonale delegasjonene var ganske internasjonale. Mens jeg med mine
norske røtter var med i gruppen fra Madagaskar, var det gassere med i delegasjonene
til Frankrike, Sør-Afrika, Kongo, Benin og Komorene. Retningen er ikke lenger bare fra
nord til sør. Kirkene i sør har for fullt toget inn på den internasjonale misjonsarenaen.

Døveskolen i
Antsirabe nyoppusset
Side 2

I tida framover vil en ny misjonserklæring, med navnet Cape Town Commitment, bli
spredt over hele verden. Første hoveddel av dokumentet ble frigjort ved avslutninga av
konferansen i oktober, mens del to er skrevet på bakgrunn av drøftinger og innspill på
møtene. Dokumentet er stilistisk og innholdsmessig en kjærlighetserklæring, som
avspeiler at en dras inn i et fortrolig og intimt fellesskapet med den treenige Gud,
samtidig som en sendes ut i konkrete kjærlighetshandlinger i verden. Ett av de viktigste
signalene er at det må bygges bro mellom søndag og hverdag. Kristentroen må
integreres – med kjærlighetens mange fasetter - i familieliv, jobbvirkelighet,
studiehverdag og samfunns-engasjement. Misjonsarenaen er ikke bare ”langt der ute”.
Gassiske deltagere på misjonskonferansen i Cape Town samarbeider nå om å
videreformidle impulser til sine respektive sammenhenger. Det nye misjonsdokumentet
vil bli oversatt til gassisk så snart det er tilgjengelig. Ratovona Pascal, styreleder i
studentlagsbevegelsen på Madagaskar og mangeårig styremedlem i den internasjonale
bevegelsen IFES, er valgt til lokal koordinator. Han har sagt ja til å forelese om sine
tanker og visjoner på NMS’ misjonærmøte på Antsirabe i midten av februar i år.
Arild M. Bakke
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Kirke - og misjonsnytt
ca 6 km fra sentrum av Mahajanga. Skolen vil prøve ut
nye modeller for inkludering av handikappede, samtidig
som den blir et kompetansesenter for spesialpedagogikk
for hele nordvestkysten. Byggearbeidet startet i
desember og skolekomplekset vil kunne innvies i
september. Totalkostnaden blir 1,5 millioner kroner.

Eiendomsforvaltning i kirken

Olav Engh og datteren Ellen Engh, sammen med kirkepr Rakoto
E. Modeste og generalsekr Samoela Georges. Foto:Landy Bakke

Etterkommere av John Engh
Olav Engh - som er oldebarn av John Engh, den første
misjonæren fra NMS på Madagaskar – var nylig på besøk
sammen med kone og datter. Det ble blant annet tur til
misjonsstasjonen på Betafo og møte med kirkeledelsen.
Familien Engh var på Betafo fra 1867 til 1899.

Døveskolen på Antsirabe
Med støtte fra den norske ambassade er døveskolen på
Antsirabe blitt totalrehabilitert. Over to hundre elever og
deres lærere kan glede seg over nyoppussede klasserom,
sovesaler, møterom og kontorer. Sanitæranlegg og
kjøkken har fått en skikkelig standardheving.

Ny leder for FFKM
Pastor Lala Rasendrahasina, kirkepresident i
Den
reformerte kirke (FJKM), ble innsatt som ny president for
det økumeniske rådet på Madagaskar (FFKM), i
martyrkirken Ambohipotsy på søndag den 23. januar. For
en fullsatt kirke, med politiske ledere fra ulike
grupperinger, holdt Rasendrahasina en utfordrende tale
om tilgivelse mennesker imellom. Tatt i betraktning at
han selv ble kidnappet og torturert på kuppdagen 17.
mars 2009, var talen et sterkt budskap om å strekke ut
en hånd til sine fiender. Det samme forsoningsbudskapet
ble også formidlet da den anglikanske kirkepresidenten
leste opp en erklæring fra de fire kirketoppene i FFKM.

Pilotskole i Mahajanga
Takket være en testamentarisk gave gir NMS nå støtte til
bygging av en ny skole på kirkesenteret i Antanimalandy,
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En egen eiendomskommisjon, med en rekke medlemmer
med spesialkompetanse innen forvaltning, har det siste
halvåret undersøkt og utredet mulighetene for en mer
offensiv og inntektsbringende eiendomsforvaltning. Flere
verdifulle eiendommer blir lagt ut på anbud med tanke på
langtidsutleie for jordbruks- og turistformål. De store
jordbruksområdene på Mangarano har allerede vært ute
på en anbudsrunde. Nå diskuterer man en internasjonal
anbudsrunde av flere eiendommer med stort hotell- og
turistpotensiale i og utenfor Farodofay.

Bibelskolen i Sakaraha
Bibelskolen i Sakaraha var stengt
deler av forrige
skoleår. Nå har NMS, i nær forståelse med tidligere
donor, gått inn som aktiv samarbeidspartner. NMS støtter
totalt 14 bibelskoler i FLM.

Landbruksskolenes Venner
En egen støtteforening for de tre landbruksskolene i FLM
er etablert i Norge. Foreningen vil særlig støtte fornyelse
av utstyr ved gårdsdrift og kompetansebygging. NMS har
inngått et formelt samarbeid med denne støtteforeningen.

Shalom-båten
Shalom går nå for fulle seil og med sikker motordrift
igjen. Med støtte fra enkeltpersoner og grupper i Norge
har båten nå fått helt ny motor fra NOGVA på Sunnmøre.
Nå i januar har båten vært på oppdrag i Soalala og
Andamoty.

Ny verdensborger
Guro Trina Aaslid fødte vesle
Helene Emilie 11. desember
2010
i
Antananarivo.
Vi
gratulerer Guro og Per Ørjan
med datter og Elias og Trine
Marie med lillesøster.
Arild M. Bakke
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Folk i farta
15 personer fra det grønne skoleprogrammet skal på
studietur til Tanzania og Uganda i første halvdel av
februar. På turen, som er finansiert av midler fra den
norske ambassade, vil en ha fokus på ulike tiltak og

strategier for å inkludere blinde og døve i ordinære
skoleklasser og i samfunnet generelt. Fra NMS deltar
Terje J. Johnsen, Monika Thollefsen og Arild M. Bakke.

Lotera FABIEN
Dekanus på Det lutherskteologiske fakultetet i
Fianarantsoa
Registrert i 1956 i Morondava
(Egentlig født i 1955 i Tongobory, Betioky)
Gift med Soriny Germaine, 5 barn

Tekst og foto: Lilliann E.R. Våje
- Gud har ledet meg, og jeg har latt meg lede av Ham.
Alle i kirkerommet følger interessert med når prest og
dekanus Lotera Fabien entusiastisk legger ut om
forskjellen mellom kongregasjonalistisk, episkopal og
synodal kirkestruktur. Etter innlegget bryter diskusjonen
løs om hvor de enkelte menighetene i kirka befinner seg i
forhold til den synodale ordning, som er den vedtatte
kirkestrukturen i Den gassisk-lutherske kirke (FLM).
Lotera Fabien er én av seks teammedlemmer som
fasiliterer
den
omfattende
organisasjonsutviklingsprosessen i FLM. Målet er en revidert kirkekonstitusjon,
som skal vedtas på generalforsamlingen i september
2012. I den forbindelse er vi på en samling for lederne i
synodene Nosivolo, Toamasina og Alaotra i Mahanoro.
Fem tilsvarende samlinger i forskjellige deler av
Madagaskar skal finne sted iløpet av året.
I lunsjpausen den tredje og siste dagen finner vi endelig
litt tid til en samtale. Dekanus Lotera FABIEN setter seg
godt tilrette på den lille pulten i klasserommet på den
lutherske grunnskolen i Mahanoro. – Du har vært
nasjonal koordinator for presteskolene i FLM i 14 år og så
dekanus for kirkas teologiske fakultet i Fianarantsoa siden
2007. Hvordan har veien dit vært? – Det har bare vært av
Guds nåde, smiler Lotera. Jeg kommer fra en liten
landsby 4 kilometer nord for Toliary. Mine foreldre var
evangelister, og vi levde under trange kår. Jeg har aldri
drømt om å komme dit jeg er i dag, og jeg liker ikke å
kjempe for å få posisjoner. Men Gud har ledet meg, og
jeg har latt meg lede av Ham, sier han enkelt.
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– Jeg hadde ingen planer om å bli prest, sier mannen som
har en doktorgrad i praktisk teologi fra St Paul Lutheran
Seminary i Minnesota, USA. Mastergraden i teologi, med
spesialisering i administrasjon og ”stewardship” tok han i
Columbus, Ohio, USA. – En gang, mens jeg gikk på
videregående skole i Toliary, gikk jeg på et
vekkelsesmøte i katedralen i byen. Det snudde mitt liv
opp ned. Jeg var 21 år gammel. Prestekallet var så sterkt
at jeg brøt opp og reiste til vekkelsessenteret
Ankaramalaza
på
østkysten.
Jeg
snakket
med
vekkelseskvinnen Nenilava, og ble værende der ett år for
å undervise på senterets grunnskole. Siden har jeg holdt
meg til vekkelsesbevegelsen. Nenilavas undervisning
preger meg og mitt liv.
– Min kone og jeg kjente ikke hverandre før vi giftet oss,
ler han. Det var Nenilava som arrangerte ekteskapet vårt,
etter å ha rådført seg med Jesus flere ganger. Ingen av
oss protesterte, selv om min kone hadde sine
betenkeligheter siden jeg kom fra en stamme fra den
andre siden av øya. Men det har gått veldig bra, smiler
han varmt.
Lotera Fabien er ingen høyrøstet mann. Han går stille i
dørene og har tendens til å forsvinne i mengden. Men når
han først tar ordet, er ordene så veloverveide og myndige
at det er lett å få respekt for mannen. Mange i FLM har
oppdaget hans integritet, ydmykhet, visdom og
bibeltrofashet. – Mitt største ønske nå, er at vi skal få
innvilget søknaden til myndighetene om å få Det
teologiske fakultetet akkreditert, avslutter han.
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Åpne dører i Onara
Tekst : Per Ørjan Aaslid

Evangelisten David er med å arbeide for fredelig
sameksistens mellom kristne og muslimer, samtidig
som han frimodig vitner om Jesus som eneste vei til
fred med Gud.
David er en gassisk evangelist som jobber for Shalom i
Onara, en meget avsidesliggende muslimsk landsby på
Madagaskars vestkyst. Med et varmt smil og mengder av
vennlighet forteller han frimodig om troen sin på Jesus. I
tiden fra 20. til 30. mai i fjor gikk David og noen kristne
brødre og søstre på regelmessige evangeliseringsbesøk til
landsbyen Antsinjorano, hvor de samtalte med folk og delte
Guds kjærlighet. Til deres store overraskelse og glede var
det hele 50 personer som møtte opp da de innviterte til
gudstjeneste i huset til David søndag 30. mai, og av dem
var det 10 muslimer.

Midt i møtet kom det frem at en av muslimene hadde en
lidelse han ønsket å bli helbredet fra. "Dere kan helbrede
ham, for Allah er én," sa slektningene som hadde
brakt ham til møtet. Selv om David er en forsiktig og mild
mann, så er han sterk og stødig i troen. Han nølte ikke,
men løftet den muslimske mannen frem for Gud i bønn,
og han ble helbredet. Etter denne hendelsen har dørene
vært åpne for evangeliet i landsbyen Antsinjorano, og
hver søndag kommer kristne fra landsbyene omkring for å
lede en gudstjenestelig samling i landsbyen.
Følg med på arbeidet i Shalom på http://www.shalommadagaskar.blogspot.com/.
Gi evangeliet videre, prosjektnummer 523 310
NMS gavekonto: 8220 02 85030

FLM – en misjonal kirke
Tekst: Rivoniaina Razakandriana (red.)

Den beste måten å støtte evangeliseringsarbeidet
på Madagaskar er å hjelpe og motivere hele kirken
til å ha fokus på misjon.
Gjennom prosjektet ”Kirkelig undervisning” får Den
gassisk-lutherske kirken hjelp til å bli “misjonal” eller
misjonerende. Evangeliseringen er hele menighetens
ansvar. Jesus sier: “Som Far har sendt meg, sender jeg
dere.” (Joh. 20,21). Undervisningen på bibel- og
presteskolene går i den retningen. Studentene skal
fungere som evangelister i de lokale menighetene. De får
god kunnskap i evangeliseringsarbeid, lederskap og
forvaltningsansvar. Fremtidens evangelist vil ikke jobbe
alene i skogen. Alt arbeid skal skje ved og gjennom
menighetene.
En student på det Det luthersk-teologiske fakultetet
(SALT) sier at dette nye programmet vil hjelpe lokale
kristne til å styrke misjonsarbeidet der de bor. De kjenner
folket, språket og kulturen mer enn misjonærene fra
utlandet gjør.

Evangelist David og presten Patrick i Onara. Foto: Per Ørjan Aaslid

Kirkelig undervisning, prosjektnummer 523 311
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Takk for de nye kristne i Onara. Be for den nye lederen for evangeliseringsarbeidet i FLM.
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