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DEN GLOBALE
LANDSBY
Verden er blitt mindre. Teknisk utvikling fører til kontakt og kommunikasjon på tvers av
gamle grenselinjer. Den såkalte globalisering innebærer at impulser og idéer sprer seg
langt raskere enn tidligere. En naturlig konsekvens av utviklingen er nettverksbygging og
nye modeller for samarbeid på tvers av landegrensene. Også Den gassisk-lutherske kirke
(FLM) er berørt av dette.
Nylig hadde FLM observatørstatus på et partnermøte for lutherske kirker og
misjonsorganisasjoner i Sørøst-Asia. Her var det mye interessant erfaringsutveksling om
menighetsplanting og holistisk misjon i Mekong-landene (Thailand, Laos, Myanmar,
Kambodsja og Vietnam). Ettersom FLM planlegger å sende misjonærer østover, i
forståelse med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand og i nært samarbeid med NMS,
vil nok kontakten med dette nettverket av partnere bli styrket i tiden framover. Det gir
spennende framtidsperspektiver at Afrika på denne måten blir representert i et
fellesskap som allerede består av partnere fra de fire andre kontinentene. FLM på sin
side får være med å fremme Guds rike i nye land og nye sammenhenger.
Det kan også gis andre eksempler: Representanter for prosjekter innen integrert
landsbyutvikling i FLM har vært på besøk hos lignende prosjekter i Etiopia. Det grønne
skoleprogrammet har etablert et samarbeid med et universitet i Kampala om utdannelse
av spesiallærere. Videre utvikles det nå et samarbeid mellom den kinesiske
organisasjonen Amity og FLM om overføring av erfaringer fra Kina til Madagaskar når det
gjelder bruk av biogass. Ikke minst gir kultur- og kompetansesenteret Lovasoa
muligheter for å utvikle nye samarbeidsmodeller mellom gassiske og norske
organisasjoner og institusjoner.
Nye og dynamiske samarbeidsformer på tvers av landegrenser er byggende og
berikende for alle parter, både mellom sør og nord, og mellom land i sør. For kirken på
øysamfunnet Madagaskar betyr det mye å kunne bryte noen av de barrierer som havet
setter og således være en aktiv aktør i en global kirke- og misjonsfamilie.
Arild M. Bakke
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Nytt generalkonsulat
hos NMS
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Stor gave til Shaloms
kurs- og dialogsenter
Side 2
Nosy Malala betyr
”Den kjære øya”, eller ”De
kjære øyene”.
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Side 1

Kirke - og misjonsnytt
Generalkonsulat hos NMS

Kurs innen psykiatri

Det nye generalkonsulatet kunne offisielt åpnes hos NMS
på Isoraka 30. april, ca. halvannen måned etter at NMS’
representant
hadde
fått
såkalt
eksekvatur
som
generalkonsul. Utenriksminister Rakotoarivelo Pierrot og
norsk viseambassadør Kåre Eltervåg ved den norske
ambassaden i Pretoria stod for den høytidelige åpningen,
med en rekke prominente gjester til stede. Anders
Rønningen og militærkoret Lova begeistret forsamlingen
med forfriskende sang og musikk.

Psykiater Jone Schanche Olsen og lege Anne Kristin Dale
Skjold fra PsykOpp i Stavanger har nettopp deltatt på et
kurs innen psykiatri på Lovasoa, i regi av kirkens
helsedepartement (SALFA). Leger på omsorgssentrene i
FLM (de såkalte toby-ene) og statens psykiatriske
sykehus var svært godt fornøyd med å kunne delta i
undervisning og faglige diskusjoner rundt behandling av
ulike psykiske sykdommer og forebyggende helsevern.
Også
spørsmål
knyttet
til
virkelighetsbilde
og
besettelsesfenomener ble satt på dagsorden.

Misjonærrollen i søkelyset
Kenyaneren Agnes Aboum har fått i oppdrag av NMS å
levere en undersøkelse misjonærrollen i en ny tid. I den
forbindelse hadde hun intervjuer med misjonærer og
kirkeledere på Madagaskar i slutten av april. Senere i år
vil alle misjonærene i NMS de siste årene bli oppfordret til
å svare på et spørreskjema, foruten at Aboum vil møte
misjonærer også i et par andre land. Resultatet av
undersøkelsen vil bli presentert på nyåret i 2013.

Uttalelse fra FFKM
Den 12. mai offentliggjorde det felleskirkelige rådet FFKM,
hvor kirkepresident Rakoto Endor Modeste i FLM er leder,
en uttalelse der en ber myndighetene respektere presseog ytringsfriheten. Det blir videre tatt klar avstand fra
bruk av voldelige maktmidler for å slå ned på folkelige
demonstrasjoner. Med dette har FFKM prøvd å forsvare
grunnleggende menneskerettigheter i en periode hvor det
er mye misnøye med den politiske utviklingen i landet.

Nytt byggetrinn på Shalom
Første byggetrinn er ferdig på dialog- og kurssenteret til
Shalom (se bilde på s. 1). Ved hjelp av en større gave fra
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) kan en nå
gå i gang med andre byggetrinn. Det nye senteret vil bli
innviet 24. november 2012.

Direktørskifte på Lovasoa
Rahaingonjatovo Danielle sa opp sin stilling som direktør
på Lovasoa i mars, av helsemessige og familiære årsaker.
Stillingen som direktør har blitt lyst ut og ved
søknadsfristens utgang var det hele 48 søkere. Et eget
rekrutteringsutvalg, som har analysert og intervjuet
kandidatene, har levert sin innstilling. Ansettelse vil skje i
første halvdel av juni.
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Representanter fra FLM, NMS og kirkeledelsen i Thailand.

Fra Madagaskar til Mekong
Kirkepresident Rakoto Endor Modeste, vekkelsesleder
Germain Andrianarijaona og NMS’ representant Arild M.
Bakke var på en undersøkelsesreise i Thailand og
Myanmar 12.-22. mai. Delegasjonen var med på to
misjonskonsultasjoner og hadde samtaler med lokale
kirkeledere. Det ble også en spennende rundtur til
menigheter og diakonale institusjoner i Bangkok og
Nordøst-Thailand. FLM er innstilt på å sende misjonærer
til Thailand i 2013. Målet er at penger til å dekke
misjonærlønninger skal bli samlet inn i menigheter og
hyrdebevegelse i FLM. En er imidlertid avhengig av
ekstern støtte for å finansiere andre kostnader.

Ny synodepresident
Rakotonirina David er valgt som ny synodepresident i
Antananarivo-synoden.
Tidligere
synodepresident
Randrianarivelo Joseph er blitt ny hovedprest i
Ambatovinaky.
Arild M. Bakke
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Folk i farta
 Lilliann og Per Ivar Våje med tre barn avsluttet sin
tjeneste på Madagaskar i begynnelsen av mai. Denne
uka har også Guro og Per Ørjan Aaslid med tre barn
tatt farvel. Det merkes i det lille misjonærfellesskapet
når så mange bryter opp. Vi håper og ber om at begge
familiene får en god landing i Norge.
 Volontørene Reidunn Dahl og Mette Habberstad har

nå avsluttet en ny bolk på Lovasoa. De har neppe sagt
farvel for godt!
 NMS-misjonær Tom Kamau Rode-Christoffersen,
med bopel i Hong Kong, har vært på et to ukers besøk
på Madagaskar. Dette var et ledd i forberedelsen av det
nye biogassprosjektet, hvor det skjer erfarings- og
kompetanseoverføring fra Kina til Madagaskar.

RABENANTOANINA

Harimahefa Lucie
Rektor på kirkens
døveskole i Morondava
Født 8. mai 1964 på Antsirabe
Gift med Tsimiamboho Pierre Auximond
Ingen egne barn

Tekst: Lilliann E.R. Våje
Foto: Per Ivar Våje

- Å jobbe som lærer for døve og hørselshemmede
var det siste jeg ville, sier hun. Nå kaller de henne
”Mama Lisy”
Lisy er rektor ved skolen for døve og hørselshemmede i
Morondava. Det har hun vært siden 1999. I dag går og
bor 59 elever på skolen. Besøkende kan ikke unngå å bli
rørt av kjærligheten hun har til ”barna sine”. Hun ler og
gråter sammen med dem, og hun megler, formaner,
trøster og irettesetter dem, slik foreldre gjør. – Min mann
og jeg har ikke født egne barn, men disse barna er blitt
som våre egne, sier Lisy. Når hun skal til innlandet stikker
noen, diskré, lapper i hånden hennes eller i lomma. Der
står det gjerne at de kommer til å savne henne. Andre
spør om hun kan ta med seg poteter og gulerøtter. På
kvelden leser Lisy ofte eventyr for barna. Mange av dem
har aldri opplevd å bli lest for hjemme hos foreldrene.
- Da rektor på døveskolen i Antsirabe i 1993 meddelte at
jeg skulle til Morondava, reagerte jeg negativt
umiddelbart. – Det kommer ikke på tale. Jeg har vært der
og sett stedet, og jeg drar ikke dit. Dessuten er min far
alvorlig syk, sa jeg. – Jeg ba Gud om å slippe, mens mine
medarbeidere ba om at han skulle gi meg et villig hjerte.
Det ble Morondava. Vi kom til 7 elever og ellers ingenting.
I starten lånte vi sovesal av synoden, og vi lagde vårt
eget undervisningsmateriell fra bunnen av. Savnet etter
min far og familien i Antsirabe var uutholdelig. Men
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etterhvert ble barna min familie, og i dag kan jeg ikke
tenke meg å være dem foruten.
– Å jobbe som lærer for døve og hørselshemmede var
egentlig det siste jeg ville, ler hun. Mine foreldre jobbet
på døveskolen i Antsirabe, og lønnen var veldig lav. I
perioder opplevde foreldrene mine å ikke få lønn på 6
måneder. Vi levde på kassava, mais, ris og grønne blader.
Jeg ville ikke lide samme skjebne i mitt eget yrkesliv. Men
et møte med den kvinnelige vekkelseslederen Nenilava i
1991, førte til at jeg motvillig gikk til hyrdeopplæring. Jeg
ble innviet til hyrde i 1993. Omtrent samtidig søkte jeg på
26 jobber, men jeg fikk bare positiv respons fra
døveskolen i Antsirabe. Det var en nedtur; det var en
bankjobb jeg hadde håpet på og ikke dette! Men jeg
takket ja til tilbudet, og opplevde etterhvert at dette var
mitt livskall!
Lisy tar så lett til tårene at vi ler litt av det. Innimellom
kommer det fram et ydmykt og stort hjerte, og en sterk
vilje til å kjempe for de døve og hørselshemmede barna. I
løpet av samtalen vår får jeg høre at den største kampen
foregår på kne bak en lukket dør, der Lisy tar opp med
Jesus både personalsaker, økonomi og de hun måtte
komme på trenger en forbønn. – Jesus har ledet meg i
alle år, også i mine år med trass. Jeg er takknemlig for alt
Han har ført meg gjennom.
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Misjonærer fra sør til sør
Tekst: Arild M. Bakke

I 2009 sendte FLM en misjonærfamilie til en øy nordvest for
Madagaskar. Over 99 % av menneskene på denne og de tre
omkringliggende øyene er muslimer. Her er lite av
religionsfrihet. Det er strengt forbudt å forkynne evangeliet til
folk med muslimsk bakgrunn. Men selv om det er vanskelig å
formidle det kristne budskap i ord, så er det rike muligheter til
å peke på Jesus gjennom livsførsel, omsorg og nestekjærlighet.
Misjonærekteparet utsendt av FLM har tilpasset seg forholdene
på en enestående måte. Han har bygd opp en helseklinikk, som
har fått et positivt rykte på den lille øya og like til naboøyene.

Det har gjort et sterkt inntrykk på folk at legen ikke vil ta
imot penger på sykebesøk, men henviser all betaling til
kassereren på klinikken. Legefruen, som er lærerutdannet,
har også fått status og høy respekt i lokalsamfunnet
gjennom den praktiske undervisningen hun gir kvinnene.
Lønn til misjonærekteparet blir dekket dels gjennom
inntekter på klinikken, dels gjennom innsamlede midler i
FLM. NMS gir støtte til utstyr og mor-barn-aktiviteter på
klinikken.
Sør-sør-misjon – Nosy Havana, prosjektnummer 523 310
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Levende frelser. Levende tro.
Tekst: Kristoffer Hansen-Ekenes

Det er ikke bare elevene på kirkens døveskoler som
får en ny retning for livet; mange av dem blir også
vitner for familier som ikke kjenner Jesus.
Livet forandres for barna som kommer til kirkens
døveskole i Morondava; de får kanskje oppleve mestring,
læring og å høre evangeliet for første gang. Mange
kommer også fra enkle kår langt ute på landsbygda. På
døveskolen får de både et nytt liv og en ny tro. Av og til
er det kø av barn som vil be på de daglige andaktene!
En av elevene var død av tuberkulose og liket ble sendt
hjem til familien som var fedredyrkere. På grunn av
smittefaren måtte det oppbevares utendørs. Det kom en
flom og folk var redde for å bli smittet, for vannet gikk
veldig høyt. Da det likevel gikk vel med alle, sa onkelen til
den døde: «Det var Jesus som hjalp oss!». Ingen dårlig
bekjennelse fra en som tidligere satte sin lit til de døde
fedre!
Døveskolen i Morondava, prosjektnummer 623 338
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Staben ved døveskolen i Morondava.
Foto: Kristoffer Hansen-Ekenes

Takk for døveskolen i Morondava og arbeidet der! Be om at FLMs misjonsengasjement må bli til velsignelse for mange!

Nosy Malala – Mai 2012

Side 4

