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KIRKERÅDETS
MEKLERROLLE
Kirkerådet FFKM, som ble etablert i 1980, har ved flere korsveier bidratt til brobygging
og konfliktløsning under politiske kriser. Ringvirkningene av dette rådssamarbeidet
mellom katolikker og protestanter var i en periode så positive, at pave Johannes Paul II
uttalte: ”Dette er det mest vellykkede eksemplet på økumenikk i hele Afrika.”
Også i noen dramatiske uker fram mot statskuppet den 17. mars 2009, prøvde de fire
kirketoppene i FFKM å mekle mellom bitre motstandere. Det indre samholdet ble
imidlertid utfordret av at kirkelederne hadde ulike vurderinger rundt de underliggende
årsakene til krisen. Da den reformerte presidenten på toppen av det hele ble kidnappet
av kuppmakerne på det katolske senteret på Antanimena og litt senere mishandlet, ble
det en åpen splittelse dem imellom.
I kjølvannet av at FFKM ble dratt ned i søla den dramatiske kuppdagen, ble det ikke
tatt nye initiativ fra rådets side. Mange har etterspurt en mer aktiv rolle, men lenge har
FFKM kun kommet med generelle uttalelser om viktigheten av forsoning og samarbeid.
Det siste året har en imidlertid sett tydelige tegn på at kirkelederne har funnet tilbake
til hverandre.
Etter at kirkepresident i FLM, dr Rakoto Endor Modeste, tok over ledervervet i FFKM i
januar, har det vært sterke oppfordringer om at det økumeniske rådet igjen må
komme på banen. 13. februar skjedde det et gjennombrudd, da Modeste og de andre
kirkelederne tok imot statsministeren og de to presidentene for overgangsparlamentet
og overgangssenatet i Dahle-huset på Isoraka. Selvom nåværende og tidligere
statssjefer enda ikke er dratt inn i samtalene, så gir dette første dialogmøtet håp om at
FFKM kan bidra til en slutt på den langvarige krisen, til beste for land og folk. Kanskje
Dahle-huset, hvor det har bodd norske misjonærer sammenhengende siden 1875, vil
skrive seg inn i historien på mer enn en måte?
Arild M. Bakke
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Kirke - og misjonsnytt
Elevøkning på landbruksskolene

FLM invitert til Thailand

Det er en gledelig økning i antallet elever på
landbruksskolene dette året. På Tombontsoa har antallet
økt fra 152 til 231 elever, ikke minst på grunn av det nye
høgskoletilbudet. På Fihaonana er det i år 76 elever, mot
56 i forrige skoleår.

Den lutherske kirken i Thailand har invitert FLM til å delta
på partnerkonferansen i Bangkok i mai. Ledelsen i FLM er
motivert for å sende misjonærer østover, i et nært
samarbeid med NMS. Kirkepresident Rakoto Endor
Modeste
reiser
sammen
med
vekkelsesleder
Andrianarijaona Germain til Thailand 12. - 22. mai.

Ny leder av FFKM
Kirkepresident i FLM, dr Rakoto Endor Modeste, ble
høytidelig innsatt som ny leder av det økumeniske rådet
på
Madagaskar
(FFKM)
på
en
gudstjeneste
i
Ambatovinaky 22. januar.

Stor enkeltgave i Tanjombato
I en rekke byer på Madagaskar bygges det nå nye FLMkirker. Det lokale engasjementet er stort. Et godt
eksempel på dette er Tanjombato i hovedstaden, hvor
Razafimanantsoa Olav er prest. Her er en nå i sluttfasen i
arbeidet med å reise en kirke med plass til 1.800
personer. Det har vært noe støtte fra Danmission og
NMS, men det meste er samlet inn lokalt. En av de rike
menighetsmedlemmene gav nylig ca 330.000 kroner,
som gjør det mulig med galleri, vinduer, fliser, maling og
en mur ved kirken. Innvielse av kirken vil skje i mai dette
året.

Støtten til FLM i 2012
Den budsjetterte støtten fra NMS til FLM er på litt over 17
millioner kroner i 2012. Litt over en tredjedel er
innsamlede midler, mens resten er bidrag fra
Digni/Norad.

Fiberoptikk på Lovasoa
Kirkepresidenten på besøk på en av naboøyene. Her sammen
med en gruppe muslimer. Foto: Arild M. Bakke

Besøk på naboøyene
En delegasjon, med blant annet kirkepresident og NMS’
representant, var nylig på besøk på to av de muslimske
naboøyene. Splittelsen i den internasjonale menigheten i
hovedstaden på denne øygruppen ble løst gjennom
samtaler og en avtale om å arrangere ulike typer
gudstjenester i framtiden. Misjonærekteparet fra FLM,
som også ble besøkt, gjør et imponerende arbeid i en
avsidesliggende landsby.

Rehabilitering i Farafangana
Ved hjelp av støtte fra NMS blir taket på den gamle
misjonsstasjonen i Farafangana nå renovert. De fleste av
de 104 elevene på stedets bibelskole bor i dette bygget.
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Denne uken blir det lagt ned fiberoptiske kabler på kulturog kompetansesenteret Lovasoa. TELMA, som er operatør
for denne toppmoderne internettforbindelsen, har gitt
svært gunstige priser på både installering og bruk. Hvis
alt går etter planen, vil misjonærer og norske volontører
få meget god tilgang til internett under årets fagdager på
Lovasoa, allerede 20.-22. februar. I framtiden ligger det
ellers godt til rette for videokonferanser med ulike
undervisningsinstitusjoner i Norge.

Lovasoa har fått juridisk status
I et brev av 16 februar 2012 har myndighetene godkjent
Lovasoa Cross-Cultural Competence Center på Antsirabe
som en ikke-statlig organisasjon (NGO). Dette innebærer
også indirekte at den gassiske stat har akseptert
statuttene
for
Lovasoa,
som
ble
vedtatt
av
generalforsamlinga i november. Disse statuttene slår fast
at NMS og FLM driver dette senteret, i nært samarbeid
med andre partnere.
Arild M. Bakke
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Folk i farta
Eric Bischler, NMS’ representant i Kamerun, har vært på
besøk på Lovasoa. Målet med turen var å bidra til
erfarings- og kompetanseoverføring til kirke- og
misjonssenteret i Ngaoundéré. Han holdt også foredrag
om hotelldrift for staben på Lovasoa.

En gruppe fra Døvekirken i Norge, med døveprest Terje
Johnsen i spissen, var på besøk på ulike institusjoner i
januar. Det jobbes med planer for en volontørtjeneste for
døve personer fra Norge.

TSABOTO
Largant
Evangelist i Shalom
Fra Vohipeno
Gift med Brigitte
4 barn

Tekst: Trond Henrik og Ingjerd Benestad Sand
Foto: Trond Henrik Sand

For ett år siden var det to kristne i Baly, og de fikk
ikke lov til å ha gudstjeneste i landsbyen. På
julegudstjenesten var det 55 personer med. Guds
rike går frem i Baly.
Tsaboto Largant er en av de mest erfarne evangelistene i
Shalom. Han leder menigheten i Baly, en times båttur fra
Soalala. Dette området har vært utfordrende for Shalom.
Det har vært mange forsøk på å få i gang arbeid her
uten hell, men nå vokser det i full fart.
Erfaringsmessig vokser det gjerne der hvor Tsaboto
slipper til. Selv om både han og kona kommer fra den
motsatte kanten av landet, har de gode forutsetninger
for å forstå menneskene de jobber med – både han og
kona er nemlig tidligere muslimer. De har tidligere stått
for menighets-byggende arbeid både i Andamoty og
Antsafy i regi av Shalom.
Folk i Baly lever av fiske og turisme. En nasjonalpark
ligger like ved landsbyen. Den har fått internasjonal
anerkjennelse for tiltakene for å beskytte den sjeldne
angonoka-skilpadden. Hver dag går Tsaboto sin runde i
landsbyen og snakker med folk. Han har et brennende
ønske om å hjelpe menneskene til tro og meningsfullt liv.
Han forteller om sønnen til den lokale sakalavakongen.
- Kongesønnen kom til kirken for første gang for ett år
siden for å be om hjelp. Faren hans var i fengsel i
Mahajanga, og han
hadde allerede vært hos
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medisinmenn og brukt opp en formue på remedier for at
faren skulle bli satt fri, uten at dette førte frem.
Tsaboto fortalte ham at menigheten gjerne kunne be for
faren som satt i fengsel. Menigheten ba trofast med sønnen
og familien hans gjennom hele det etterfølgende året. Nå er
denne sakalavakongen sluppet ut av fengselet. Han kom
selv til Tsaboto og sa at det var Jesus som hadde fått ham
ut av fengselet. Den gode relasjonen mellom Tsaboto og
sønn til kongen er en stor fordel i arbeidet. Nå går de
sammen på husbesøk og den unge mannen lærer å lese av
den erfarne evangelisten.
Det var opprinnelig vanskelig å arbeide som evangelist i
Baly. Sakalavakongen hadde bestemt at det ikke skulle
være lov å bygge kirker i området.
Muslimene har vært så lenge i området at de automatisk
får lov til å bygge moskeer. Men ettersom Shalom bare har
vært der i noen få år, har de ikke fått lov til å bygge kirker.
Men dette er i endring. En dag kom landsbylederen bort til
Tsaboto og sa at de kristne gjerne kunne bygge en kirke.
- Er det noe spesielt du vil dele med dine kristne brødre og
søstre i Norge, spør jeg Tsaboto. – Vi har et sterkt ønske
om å bygge en kirke i landsbyen, sier han uten å nøle. – Vi
har jobbet målrettet og hardt for å få lov til dette av
sakalavakongen. Nå som han endelig har gått med på
dette, må vi komme i gang. Tillatelsen har kommet fordi
kongen selv har sett fruktene av arbeidet i Baly.
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Takk for taket!
Tekst: Kristoffer Hansen-Ekenes

Ingenting er som et blikktak når det plaskregner.
Menigheten Tanjombato i utkanten av Antananarivo
bygger ny kirke. NMS har 10 % andel i taket gjennom
kirkebyggingsfondet. Uten taket, som kom på plass i god
tid før regntida, måtte menighetens mange aktiviteter
søkt annet tilholdssted.
Gjennom byggeprosessen har ledelsen i menigheten vist
stor vilje til åpenhet rundt pengeforvaltningen. Folk har
sett at pengene går til det som er lovet. Det har tydeligvis
inspirert dem til å gi mer, slik at man nå har fullfinansiert
bygget. Galleriet settes opp i disse dager og kirken ventes
ferdig i mai.

Målt i penger er NMS’ bidrag beskjedent i disse
kirkeprosjektene, men likevel veldig viktig. Meningen er at
menighetene selv skal skaffe til veie mesteparten. På den
måten unngår man at kirkene blir passive mottakere. Ikke
minst skaper det stor stolthet blant giverne: dette er vi
med på, dette er vår kirke.
Det er god misjon å bygge kirker på Madagaskar: i
nærmiljøene blir byggene synlige eksempler på Guds rikes
nærvær og vekst, menighetene blir oppmuntret til å stå på
videre, og man er med på å støtte endring og fremgang i
et land, som stadig strever for å komme seg på beina
igjen.
Fond for kirkebygging, prosjektnummer 523 101
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Prestetjeneste for døve på Madagaskar
Tekst: Terje J. Johnsen

For oss i Norge er det en selvfølge at det er en kirke
i nærheten og at vi kan ta del i tilbudene der. På
Madagaskar er det få døve som får et kirkelig tilbud.
Døve kan ikke oppfatte tale selv med høreapparat,
teleslynge og forsterker. De har behov for kommunikasjon
på tegnspråk. De kan ikke gå til den lokale kirken til
gudstjeneste eller delta i menighetsarbeidet der.
På Madagaskar er det 3 døveprester, men de har til nå
stort sett vært knyttet opp til noen døveskoler og
undervisningen der. Døve som bor spredt kan ikke regne
med at det kommer døveprest til gudstjenester, til dåp,
begravelse og vielse i egen eller nær familie.
NMS-prosjektet «Prestetjeneste for døve» samler inn
penger slik at den gassiske kirken kan organisere en
kirkelig betjening for døve på hele Madagaskar. Midlene
dekker lønninger, tegnspråkopplæring og reise- og
oppholdsutgifter i forbindelse med deres utadrettede
virksomhet.
Prestetjeneste for døve, prosjektnummer 523 343
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Døveprest Benjamin i Antananarivo
Foto: Terje J. Johnsen

Takk for fremgang for Guds rike i Baly. Be om at flere døve og hørselshemmede må få et godt kirkelig tilbud.
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