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FATTIGDOMMENS
NYE ANSIKTER
Vår store Mester konstaterte at de fattige vil en alltid ha hos seg. Dette har en i
høyeste grad fått erfare på Madagaskar, helt siden de første norske misjonærene gikk i
land i 1866. Utfordringen akkurat nå er at fattigdommen er mere iøyenfallende enn
noen gang. De fattige er blitt fattigere og antallet personer under fattigdomsgrensen
har økt dramatisk de siste to årene. Mens noen demonstrerer at de er blitt styrtrike på
kort tid, har mange fått en drastisk nedgang i levestandarden.
I kirkens diakonale program på Antsirabe blir en nå nedrent av folk som ikke klarer å
mestre de daglige utfordringene. Samtidig er det svært vanskelig å finne arbeid til de
som gjennomfører ulike yrkeskurs på det diakonale kurssenteret SDL. Mens en for
noen år tilbake klarte å finne arbeid til ca 80% av kursdeltagerne, lyktes senteret med
sin arbeidsformidling for bare 36% av kandidatene i 2010.

Vårens kirkerådsmøte
(KMSL) flyttes
Side 2

Det har vært satset mye på et større utdannelsesløft de siste årene, både på kirkens
skoler og på de offentlige skolene. Likefullt leveres det nå dårlige statistikker for
inneværende skoleår, særlig på de private skolene. Mange barn blir ikke sendt til skole,
rett og slett fordi foreldrene ikke har råd.
I drabantbyen Tanjombato i utkanten av Antananarivo, har FLM-menigheten i flere år
jobbet målrettet med å reise et stort og tidsmessig kirkebygg. Menighetsmedlemmene
har vist stort engasjement og en enestående vlje til å ofre penger. Men på grunn av
stor arbeidsløshet i kjølvannet av krisen i denne bydelen, har offerinntektene gått
kraftig nedover. Sist påske klarte en bare å samle inn femtedelen av det en oppnådde
den siste påskehøytiden før den politiske krisen.
Det er å håpe at fornuften snart vil seire i den politiske drakampen på Madagaskar. Et
sterkt kjempende folk fortjener rettferdighet, demokrati og utvikling. Vi kan fortsatt
være med å be om at landet kan få et godt og samlende styre, som kan frigjøre folket
fra fattigdomsspiralen!
Arild M. Bakke
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Kirke - og misjonsnytt
Nye Madagaskar-reportasjer
Journalist Tor Øystein Vaaland har nylig vært på besøk.
Det blir med det første reportasjer i Morgenbladet,
Stavanger Aftenblad og Misjonstidende.

Eiendomsforvaltning

Fra avskjedsmarkeringen for Marianne Skjortnes (t.h.) og Kjetil
Aano (t.v.) i Ambatovinaky. I midten fra venstre: menighetsprest
Randimbison Euloge, kirkepresident Rakoto Endor Modeste og
Jeannette Endor. Foto: Arild M. Bakke

140 årsfeiring
Menigheten i klippekirken Ambatovinaky, som holder til på
en av høydene i hovedstaden, feirer nå 140 årsjubileum.
Hovedmarkeringen blir søndag 22. mai. Det var
misjonsprestene Lars Dahle og Christian Borchgrevink som
grunnla menigheten og var dens første prester.

Avskjed med avgått generalsekretær
Da Marianne Skjortnes og Kjetil Aano var på privat besøk
på Madagaskar i påsken, ble de høytidelig takket for sin
tjeneste til beste for FLM gjennom mange år ved en
merkering i Ambatovinaky første påskedag. Kirkepresident Rakoto Endor Modeste takket for det gode og
åpne samarbeidet som har vært mellom FLM og NMS, de
årene Kjetil har vært generalsekretær for NMS.

Nye medarbeidere
Nye volontører er på vei til Madagaskar. Reidunn Dahl har
sagt ja til å være seniorvolontør på gjestehuset på
Lovasoa i Antsirabe. Marte Schie går inn i oppgaven som
lærervolontør på Antsirabe. Sigrid og Kristoffer EkenesHansen er plassert som Ucrew i Antananarivo. Alle har
meldt sin ankomst i august.

FLM har ansatt en nasjonal koordinator for kirkens
eiendomsforvaltning. Det var mange søkere til stillingen,
og i siste runde stod det mellom tre menn og en kvinne.
Det ble den kvinnelige kandidaten Rakotoniaina Sarah,
som til slutt trakk det lengste strået. Hun har høyere
utdannelse innen såvel økonomi som landbruk, og hun
har de siste årene hatt en ledende stilling på den store
tekstilfabrikken COTONA. Sarah vil lede en av enhetene i
det nye finans- og forvaltningsdepartementet til FLM, som
vil bli etablert i juni måned.

Rehabilitering av teologiske institusjoner
Randesund menighet har inngått en avtale med NMS om
støtte til rehabilitering av bibel- og presteskolen på
Atsimoniavoko. Mye penger er allerede samlet inn til
dette prosjektet. Dette året vil en reparere alle tak og
takrenner. Neste år vil en gjøre annet nødvendig
vedlikeholdsarbeid, foruten å gi alle husene et nytt strøk
med maling. – Iløpet av de kommende årene er det også
planer om å bistå flere av de andre teologiske
institusjonene i FLM. Dette er ikke-garanterte prosjekter
som bare vil realiseres i den grad det kommer inn gaver i
Norge. En legger også opp til dugnad med både lokal og
norsk deltagelse.

Razanamasy er død
Guy Willy Razanamasy døde 83 år gammel 17. mai.
Denne hedersmannen var trofast i sin menighet
Ambatovinaky, både som søndagsskolelærer og hyrde.
Men det var som politiker farmasøyten gjorde seg kjent i
det offentlige rom. Han var statsminister i overgangsregjeringen 1991-1993 og får mye av æren for at
en klarte å begrense sammenstøtene og å finne samlende
løsninger under denne kriseperioden.

Rekordstøtte til FLM

Flytting av KMSL
Kirkerådsmøtet i månedsskiftet mai/juni skulle opprinnelig
avholdes i Faradofay. Men på grunn av alvorlig kirkestrid i
turistbyen i sør, har en helt på tampen besluttet å flytte
møtet til Vangaindrano. Faradofay vil imidlertid få
muligheten til å være vertskapsby for kirkerådet så snart
de kirkelige kamphaner har roet seg ned.
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I kroner og øre har aldri støtten fra NMS til FLM vært
høyere enn i år. Når en tar med støtten som NMS
forvalter på vegne av den norske stat, så er støtten pr
dags dato budsjettert til 16.539.780 kroner. I dette
beløpet har en ikke inkludert misjonærkostnader og
utgifter til NMS’ stedlige representasjon.
Arild M. Bakke
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Folk i farta
 Perle Alexandra Hjelland og Marie Lein-Mathisen,
begge oldebarn av tidligere misjonærer på Madagaskar,
har nettopp avsluttet en to måneder lang volontørtjeneste
på døveskolen og barnehjemmet på Antsirabe.

 Magne Smørdal har vært på et ulønnet korttidsoppdrag, hvor han har assistert NMS/Isoraka i forhold til
prosjektoppfølging og giverinformasjon.

ANDRIANANDRASANA
Noël Harison
Koordinator for FANILO
- det nasjonale utviklingskontoret i FLM
Født 13. desember 1951 i Soavina
Gift med Norohanta Louisette
5 barn, 6 barnebarn
Tekst og foto: Lilliann E.R. Våje
”Jeg har kalt deg ved navn, du er min”. Jes. 43: 1b
Det er bibelverset Noël og hans kone Louisette har valgt
som tema når de skal feires i Antsirabe søndag 21. august.
På denne jubileumsfesten skal det feires at de trofast har
tjenestegjort i Den gassisk-lutherske kirke (FLM) i 43 år.
Gudstjenesten vil også markere avslutningen på FANILOs
første nasjonale forum, som begynner tre dager før.
- Hvorfor dette bibelverset? – Når jeg ser tilbake på min
tjeneste i kirken, opplever jeg at Gud har kalt meg og holdt
meg fast i sin hånd, sier 59-åringen. Jeg kom meg ikke på
skolen før jeg var åtte, fordi mor og far hadde dårlig råd.
Far var prest, og jeg var yngst og eneste sønn i en søskenflokk på åtte. – Men du greide deg rimelig bra, du var jo
alltid best i klassen? – Ja, men det var likevel et Guds
under at jeg kom meg gjennom skolen. Hver gang det så
ut til at jeg måtte droppe ut av skolen p.g.a. pengemangel,
skjedde det noe som gjorde at jeg kunne fortsette. Noël
har gått både på kirkens lærerskole i Fandriana og på
universitetet i Antananarivo.
”Ray aman-dreny”, ”mor-og-far”, er 59-åringens kallenavn
i FLM. Han er en av veteranene i kirkens utviklingsarbeid.
Han har også vært med i de fleste råd og komiteer som det
går an å være med i, fra menighetsråd til kirkeråd. Som
hyrde har han vært leder for hyrdebevegelsen i prostiet
han tilhører. Videre er han med i nesten alle koordineringskomiteene til nasjonale programmer og prosjekter innenfor
kirkens utviklingsarbeid. På grunn av sin visdom og sine
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diplomatiske evner blir han også ofte spurt om å megle i
diverse konflikter.
Noël har bred erfaring innen kursvirksomhet, møteledelse
og prosjektevaluering. I FLM har han jobbet innen
undervisning, landbruk, alfabetisering, helse, ledelse og
organisasjonsbygging. Han har også hatt oppdrag hos bl.a.
Det Lutherske Verdensforbund, Verdensbanken og Det
gassiske landbruksdepartementet. Det var forøvrig han
som ledet forundersøkelsen som førte til at regnskogene i
Ranomafana og Andasibe ble gjort om til nasjonalparker.
Noël har vært i en rekke land i Afrika, Asia og Europa, og
han har vært i Norge flere ganger de siste årene.
Kollegaer mener Noël er impulsiv, følsom, humoristisk.
Han ønsker ofte å hjelpe de nødlidende, så lenge han har
mulighet til det. Å si nei til en oppgave innen det kirkelige
arbeid, er ikke hans sterkeste side, selv om han har aldri
så mye å gjøre. Og så er han så ugassisk at han er presis,
og han irriterer seg over folk som kommer for sent til
avtaler.
- Hva engasjerer deg særlig for tiden? – ”FLM
Empowerment”. Det kirka trenger er nettopp kompetanseheving for lederne. Og så er jo organisasjonsutviklingsprosessen spennende. Det er oppløftende å se hvor
engasjerte folk er til å bidra til at FLM får en bedre og mer
effektiv struktur og konstitusjon, sier den erfarne
kursholderen. - Når denne prosessen er vel i havn, kan jeg
pensjonere meg med god samvittighet, smiler han bredt.
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Kultur- og kompetansesenteret Lovasoa er i gang
Tekst : Per Ivar Våje

Det norske Utenriksdepartementet (UD) har bevilget
5 millioner kroner (fordelt på tre år) til oppussing og
etablering av senteret. Arbeidet er nå i gang.
Det som fram til 2008 var Den Norske Skolen (DNS) på
Antsirabe, er nå i ferd med å bli et kultur- og
kompetansesenter. Senteret blir en institusjon med Det
Norske Misjonsselskap (NMS) og Den gassisk-lutherske
kirke (FLM) som likeverdige eiere. Lovasoa - ”Den gode
arv” - skal bygge videre på det beste i det unike
samarbeidet
mellom
Norge
og
Madagaskar,
med
utgangspunkt i en nesten 150 års sammenhengende
tilstedeværelse av norske misjonærer på øya.
Senteret skal bestå av tre deler. Den første er hotell/
gjestehusdrift som en økonomisk bærebjelke. Den andre er
et senter for historisk dokumentasjon og levende norsk/
gassisk kultur. Den siste delen er et kompetansesenter der
kurs og utdanningstilbud av stor variasjon vil bli tilbudt

gjennom et nettverk av eksterne partnere, både fra
Madagaskar og fra Norge.
Rekruttering av en norsk leder for kompetansesenteret,
samt en gassisk direktør for Lovasoa har startet. Planen er
å ansette en direktør på neste interimstyremøte 13. juni.
Entreprenørene, som har fått tilslag etter en anbudsrunde,
har vært på forberedende befaring. Rehabiliteringen av det
gamle internatet og skolebygningen starter neste uke. Det
skal legges inn bad på alle rom, og overnattingskapasiteten blir utvidet. Kjøkken og spisesal blir bygget ut
og modernisert. Den store forsamlingssalen i skolebygningen vil også bli utvidet. Målet er at dette arbeidet
skal ferdigstilles innen den neste nettverkskonferansen i
november 2011. NMS har allerede fått 350.000 kroner i
sponsorgaver til Lovasoa, men trenger minst én million til.
Ta kontakt med NMS hvis du har en sponsorgave
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Dugnadsinnsats for landbruksskolene
Tekst og foto: Thor Ringsbu (red.)

Innsatsvarene i landbruket på Madagaskar har steget
voldsomt i pris, mens folks kjøpekraft er svakere enn
noen gang.
Hovedårsaken er den politiske og økonomiske krisen i
landet. Å få et tilstrekkelig overskudd til å dekke kostbare
investeringer er et stort problem. Resultatet er en nedslitt
maskinpark, dårlig investeringsevne og dårlig økonomi på
de tre landbruksskolene Tombontsoa, Tsarafototra og
Fihaonana i Den gassisk-lutherske kirke (FLM).
I denne situasjonen har den nystartede venneforeningen
”Landbruksskolenes venner” gjort en kjempeinnsats.
Allerede før foreningen var stiftet, bidrog enkeltpersoner i
Norge med betydelig praktisk og økonomisk hjelp til
landbruksskolene. Dette skjedde både ved frivillig
dugnadsinnsats ute og utsendelse av teknisk utstyr og
maskiner. I dag er samarbeidet mellom foreningen og NMS
formalisert. I år går bl.a. siloleggingen på Tombontsoa ”på
skinner”, takket være hjelpen fra Norge.

Ny maishøster fra Nederland er i full drift under siloleggingen.

Utstyr til landbruksskolene, prosjektnummer 723 653
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Takk for støtten til landbruksskolene og Lovasoa.
Be for rekrutteringsprosessen av gassisk direktør og norsk studiekoordinator på Lovasoa.
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