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AKKREDITERING
I vår globaliserte verden er internasjonal anerkjennelse viktigere enn noen gang.
Madagaskar har de siste to årene smertelig fått erfare at stabilitet og utvikling settes på
spill uten internasjonal støtte. - Spørsmålet om akkreditering er nå også et viktig
spørsmål innenfor høyere utdannelse. Det foregår for tiden en internasjonal
standardisering. Ministeriet for høyere utdannelse på Madagaskar har initiert en
universitets- og høgskolereform i tråd med Bologne-avtalen av 1999, som skal
realiseres i løpet av 2012. Offentlige såvel som private institusjoner reviderer nå alle
sine undervisningsprogrammer.
Også Det teologiske fakultetet (SALT) i Fianarantsoa er med i denne prosessen. Skolen
fikk tidligere i år formell status som en akademisk institusjon. Kirkerådet (KMSL), som
var samlet i Vangaindrano i månedsskiftet mai/juni, gav full godkjenning til å gå videre
i akkrediteringsprosessen. Et dokument på over 300 sider, som presenterer
institusjonens kapasitet og planer, er blitt overlevert til ministeriet og den oppnevnte
godkjenningskommisjonen. Det har vært en spennende kompetanseutveksling mellom
det offentlige universitetet i Fianarantsoa og SALT i denne prosessen.
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Hvis alt går etter planen, vil SALT fra og med september 2012 innføre et 5-årig
studieprogram (3 år bachelor, pluss 2 år master). Uavhengig av denne akademiske
standardiseringen på SALT, vil ordningen med et 5-årig prestestudium på regionale
seminarer fortsette. Kirkerådet vedtok på sitt siste møte at det formelle opptakskravet
for studiet på SALT, skal være tilfredsstillende eksamensresultater etter to års studier
på en av de regionale presteskolene, foruten artium (bacc).
Det er et stort framskritt hvis SALT endelig kan få en akkreditering. Både NMS og
Misjonshøgskolen støtter SALT i de bestrebelsene som nå blir gjort. Samarbeidet om
Lovasoa Cross-Cultural Competence Center er også viktig i denne sammenheng.
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Nosy Malala betyr
”Den kjære øya”, eller ”De
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Kirke - og misjonsnytt
Evangelistene i FLM på besøk på jordbruksskolen Tombontsoa sin planteskole. Foto: Rivo Razakandriana.

Misjonskonferanse på Antsirabe
I juni var over 100 evangelister og regionale misjonsledere samlet til nasjonal misjonskonferanse på
Antsirabe. Dette ble en skikkelig inspirasjonssamling,
hvor det var fokus på visjoner og strategier for framtiden.

Gamle og nye misjonærer
Vi gleder oss over en liten økning i antallet misjonærer.
Anna og Anders Rønningen, med fire barn, er kommet
tilbake til en ny periode. Anders går inn i stillingen som
studiekoordinator på Lovasoa Cross-Cultural Competence
Center, mens Anna får oppgaver i det diakonale
programmet på Antsirabe. Dansken Stine H. Pedersen,
som tidligere har vært utsendt av Danmission på en
landbruksskole i Tanzania, blir ny rådgiver i programmet
for integrert landsbyutvikling. Guro og Per Ørjan Aaslid,
som avsluttet sin tjeneste i Shalom i juni, går inn i nye
oppgaver innen ledelse og organisasjonsbygging, med
Antsirabe som bopel.

tiden fram til månedsskiftet oktober/november blir det
gamle internatbygget totalrenovert, med det resultat at
en får 17 overnattingsrom med bad og en restaurant med
plass til ca 120 personer. Også arbeidet med å
rehabilitere det gamle skolebygget er godt i gang. Det
internasjonale arkitekt- og konsulentfirmaet MSAADA
kontrollerer
og
kvalitetssikrer
arbeidet.
Norske
myndigheter støtter prosjektet.

Flytting av kirkens arkiv
Et enstemmig kirkerådsmøte i Vangaindrano har gitt sin
tilslutning til å jobbe videre med planene om flytting av
kirkens arkiv. Ettersom dagens kirkelov kan tolkes i
retning av at arkivet må ligge i hovedstaden, ble
kirkelovskommisjonen bedt om å se nærmere på dette
spørsmålet. Kirkerådets vedtak gir således kirkeledelsen
ryggdekning til å forberede flyttig av arkivet til Lovasoa
på Antsirabe, mens endelig vedtak trolig først blir gjort på
generalsynoden i Toliary i september 2012.

FANILO-konferanse på Antsirabe

Direktør på Lovasoa
Fru Rahaingonjatovo Danielle er ansatt som direktør på
Lovasoa Cross-Cultural Competence Center. Hun kommer
rett fra stillingen som personaldirektør i telefon- og
digitalselskapet TELMA. Det er også rekruttert en
økonomi- og administrasjonsleder.

Rehabilitering på Lovasoa
I begynnelsen av juni startet arbeidet med å rehabilitere
de gamle skole- og internatbyggene på Den Norske Skole
på Antsirabe, som nå skal bli tatt i bruk av Lovasoa. I

Fra 18. til 21. august var hundrevis av representanter fra
22 synoder i Den gassisk-lutherske kirka (FLM) samlet på
Antsirabe i anledning FANILO’s første nasjonale
konferanse. Frigjøring av folks talenter er FANILO’s
varemerke. Det ble uttrykt ved sanger, dans, dikt og
stands fra hele landet. Det ble også en feiedugnad i
bydelen Ivory. Flere kjente personer innen FLM holdt
foredrag om økoteologi. Samlingen ble avsluttet med en
utendørsgudstjeneste med næringsministeren tilstede.
Arild M. Bakke

Folk i farta
 Reidunn Dahl og Mette Habberstad er i full aktivitet
som seniorvolontører på Lovasoa på Antsirabe. De er godt
i gang med vertskapsoppgaver og oppryding.
 Sigurd Haus deltok på Fanilo-konferansen på
Antsirabe.
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 Marte Schie og ekteparet Sigrid og Kristoffer
Hansen-Ekenes skal være lærervolontører for norske
barn i henholdsvis Antsirabe og Antananarivo. De går også
inn i andre oppgaver i NMS og samarbeidskirken.
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Folk i farta forts.
 Flere medarbeidere i samarbeidskirken FLM får nå
videreutdannelse i utlandet. Rakotondramiadana Holiharifetra har begynt på masterstudiet på Misjonshøgskolen. Zo Ramiandra er kommet inn på et toårig
studium på Diakonihøgskolen i Oslo. Rahantaharivelo
Vonilalao vil følge et tre måneders diakonikurs i
Danmark.

 Miriam Kristine Sand meldte endelig sin nedkomst
25. august. Vi gratulerer Simon, Ingjerd og Trond Henrik
og vi ser fram til at hele familien kommer til Madagaskar i
oktober.
 De hjerteligste gratulasjoner også til Mette og Simon
Kristensen i Danmission med vesle Samuel. Han ble født
2. juli.

ANDRIANjAFY
Octave Benil
Synodepresident i Østsynoden
(Farafangana)
Født 11. oktober 1959 i Manambondro
Gift med Raoanirina Olga
4 barn
Tekst og foto: Lilliann E.R. Våje
- Evangelisering er en form for utviklingsarbeid,
hevder synodepresident Octave i Østsynoden.

og hindrer etterkommerne i å få et bedre liv. Det er bare
evangeliet som setter folk fri fra denne ukulturen.

- Evangelisering er en måte å bekjempe fattigdom på. En
som har et prestekall er også kalt til utviklingsarbeid. Jeg
har fått høre at jeg har et kall til det ene og ikke til det
andre. Det er jeg uenig i. Mitt primære kall er prestetjenesten, men evangelisering og utviklingsarbeid kan ikke
skilles fra hverandre.

Prestekallet kom i 1979. Men det var først 20 år senere at
han gikk inn i presteyrket. I mellomtiden var han en aktiv
politiker. Han ble uteksaminert fra presteskolen i
Vangaindrano i 1999, og ble valgt til synodepresident i
østsynoden i 2007.

- Lignelsene Jesus brukte tyder på at han hadde
kunnskap og erfaringer innen f.eks. jordbruk. Med Jesus
som forbilde kan vi frimodig jobbe for at mennesker skal
få det bedre både åndelig og legemlig. Det er også i tråd
med Den gassisk-lutherske kirkes (FLM) visjon om å vise
omsorg for det hele menneske. - Mange av de vi
kommuniserer med er bønder. Tradisjonelt tror de at de
kan bli straffet av forfedrene dersom de jobber på
tirsdager og torsdager. Evangeliet setter dem fri fra slike
bindinger, slik at de frimodig kan jobbe for å få nok mat.
Octaves bestefar eide 1000 okser, men ingen av hans
barn arvet noe av ”formuen». - Oksene ble slaktet i
forbindelse med min bestefars begravelse, slik skikken er
i min stamme. I de senere år har oksebestanden minket
kraftig. De som ikke har okser, har begynt å selge
rismarker for å få råd til å kjøpe. Oksene slaktes ved
dødsfall, og slik kan de døde begraves med æren i
behold. Utdannelse alene klarer ikke å få bukt med
skikken. Tvert imot kjøper høyt utdannede folk okser for å
stadfeste sin posisjon i samfunnet. Skikken binder mange
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I april ble Octave gjenvalgt til en ny fireårs periode. Han
bruker mye tid til kompetansebygging for prestene og
katekistene, slik at arbeidet i synoden kan bli bedre. De får
hjelp til å lage årsplaner med klare mål, både for
prestetjenesten og utviklingsarbeidet. Denne måten å
jobbe på, var uvant for mange. Det var en del motstand i
begynnelsen, men ting har gått seg til.
Synodepresidenten har mange jern i ilden. Mens han var
teologistudent på faktultetet for teologi, SALT, ledet han et
stort HIV/Aids-prosjekt på østkysten. Tilsammen 480
foreninger ble mobilisert. Fra 2008 har han ledet et
prosjekt i regi av FAO, som består i opplæring av bønder i
bedre dyrkingsmetoder og utdeling av såfrø. I tillegg
koordinerer han et utdanningsprogram for jenter, med
støtte fra UNICEF. Voksenopplæring er også viktig for ham.
- Når jeg ser tilbake på mitt yrkesaktive liv hittil, opplever
jeg at jeg har fått utrettet mer i løpet av perioden jeg har
virket som prest enn årene jeg jobbet aktivt i politikken.
Evangeliets frigjørende lys gir positive ringvirkninger både i
eget liv og i forhold til omgivelsene.
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Unik konferanse for evangelistene
Tekst : Rivoniaina Razakandriana

For første gang i historien var alle evangelistene i
Den gassisk-lutherske kirke (FLM) samlet til en
felles konferanse.
Fra 14. til 19. juni 2011 var 86 evangelister og 21
regionledere i Tafika Masina Maharitra (TMM) samlet i
Antsirabe. Det var fokus på ”misjonale menigheter” og
framtida til evangeliseringsarbeidet i FLM. Målet for kurset
var litt spesielt. Det var ikke bare å gi evangelistene
kunnskaper, men også å lære av deres erfaringer.
Først underviste NMS-misjonær Rivoniaina Razakandriana
og tidligere nasjonal leder for TMM, Solofonomenjanahary
Mignon, i missiologi. Deretter fikk evangelister anledning
til å vitne og fortelle om evangeliets frigjørende kraft, som
har forandret livet til småkonger og medisinmenn i
landsbyer fra nord, sør, vest og øst på Madagaskar.

Mer enn 35 levende og spennende vitnesbyrd ble samlet
og skrevet ned. De skal brukes i en bok om
”Evangeliseringsstrategier
for
ulike
områder
på
Madagaskar”. Alle deltakerne på kurset fikk utdelt boken
om ”Misjonale menigheter”, som Rivoniaina nettopp har
skrevet. Ralivao Hélène, tidligere nasjonal leder for
kvinnebevegelsen i FLM, snakket om ”Trosformidling i
ulike prosjekter og arbeidsgrener”.
Det ble avskjed med tidligere leder i Tafika Masina,
Solofonomenjanahary Mignon, og hans familie. Han ble
pensjonist i fjor. Den nye lederen, Manjarimanana André,
kommer fra Marolambo. Han hadde et spennende foredrag
om ”lederskap i misjonerende menigheter”.
Gi evangeliet videre, prosjektnummer 523 310
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Baovola
Tekst: Kåre Oksholen

To lensmannsbetjentar tok med seg dei
slektningane til Baovola. Dei var skulda for mord.

to

Truleg var skuldinga falsk. Det skjønte nok også
lensmennene, så dei sa at dersom dei fekk løysepengar
skulle dei setja ungdomane fri. Dersom dei ikkje fekk
løysepengane, måtte dei overgje dei til rettsvesenet. Om
det skjedde, så ville dei få fengselsstraff og store utgifter
til korrupte domarar. Det visste Baovola, så ho søkte den
billigaste løysinga. Verdien av løysepengane vart sett til 7
oksar. Dette vart delt likt mellom dei to lensmannsbetjentane og han som framsette skuldinga. Sistnevnte
måtte no få ein del han og, ettersom han hadde gjeve dei
denne ekstrainntekta.
Som misjonær i ”Raud sone” skulle eg gjort noko med
saka, men det ville hindra meg i å vitja i området utan
fare. Her hentar lensmennene sine ekstrainntekter og her
bær bode okseeigarar og oksetjuvar våpen. Kyrkja si
oppgåve er å fortelja om Jesus til alle tre kategoriar.

Baovola som
betalte løysepengane og Kåre
Oksholen.
Foto: Razafy
Oksholen

Gi evangeliet
videre,
prosjektnummer
523 310
NMS gavekonto:
8220 02 85030

Takk for evangelistene i FLM. Be for Manjarimanana André, den nye nasjonale lederen for evangeliseringsarbeidet i kirka.
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