...kyster og øyer skal glede seg (Sal 97,1)
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RØDE RØVEROMRÅDER
De indre områdene av Sør-Madagaskar har vært beryktet for sine røvere i flere
århundrer. Oksetyverier, som er dypt rotfestet i barakulturen, har vært et utbredt
fenomen på landsbygda. Det å lykkes i å stjele okser uten å bli tatt, har vært endel av
manndomsprøven. I tillegg har en stadig hørt om mer organiserte røvertokter, hvor
vinningsmotivet har vært det mest framtredende. Den offisielle betegnelsen på de mest
utsatte stedene er ”zone rouge”, eller ”rødt område”.
De siste tre månedene har forholdene blitt dramatisk verre i disse tradisjonelle
røverområdene. Det har skjedd en klar økning i antall væpnede overfall av biler og
busser, foruten at det har vært rene drapsbølger i flere avsidesliggende landsbyer. Flere
ganger er det blitt dokumentert massedrap, med tydelige politiske undertoner. Lenge
har forsøkene fra myndighetenes side på å få tak i røver- og opprørsleder Ramenabila
og hans medsammensvorne, bare ført til mer vold. Den siste tiden har regjeringen satt
inn store ekstrastyrker for å sikre fred og orden. Men det kan godt hende at
ordensmakten også må rydde opp i egne rekker, ettersom det snakkes om samarbeid
mellom røvere og lokale polititjenestemenn. Uroen avspeiler den generelle politiske og
sosiale ustabiliteten på Madagaskar.
Denne urovekkende utviklingen har også fått konsekvenser for Det Norske
Misjonsselskap. Vårt personell har fått beskjed om å ta forholdsregler på utsatte
veistrekninger. I tillegg har misjonærene Razafy og Kåre Oksholen, med bopel i Ihosy,
måttet avlyse all reising i Betroka- og Andriry-områdene. Det har riktignok også
tidligere vært en viss risiko for misjonærene å reise akkurat her, men denne risikoen er
nå blitt mye høyere enn vi kan akseptere. Selv om misjonærene og deres gassiske
medarbeidere har klart å bygge gode relasjoner inn i røvermiljøet, advarer også lokale
kirkeledere mot reisevirksomhet nå. Misjonærene kan imidlertid forsette sitt
turnéprogram i sitt andre virkeområde - i Sakalalina, øst for Ihosy.
Arild M. Bakke
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Side 1

Kirke - og misjonsnytt
Gjenvalg av kirkeledelsen
Kirkepresident Rakoto Endor Modeste og resten av
toppledelsen i Den gassisk-lutherske kirke (FLM) ble
gjenvalgt for en ny fire-års-periode på generalsynoden i
Toliara. Det var mye dragkamp i kulissene forut for
valgene og resultatet var på ingen måte gitt på forhånd.
Mer om dette kan en lese på www.nms.no 18. september.

Saker på generalsynoden
I lys av at kirkeledelsen for et par år siden ble enig med
partnerne om utfasing av driftsstøtten til ulike enheter på
kirkens hovedkontor, ble det gitt stor oppmerksomhet til
spørsmålene om lokalt giveransvar, egenfinansiering og
tillitsvekkende forvaltning. Videre ble det vedtatt en ny
konstitusjon for kirken. Den største forandringen her er at
internreglementet ble tatt ut av kirkeloven og skal for
framtiden kunne bli revidert av kirkerådet (KMSL).
Kirkeloven, som tidligere var på nærmere 100 sider, er nå
redusert til under 30 sider.

Nye synodepresidenter
Rabehomanana Vivier er valgt til ny synodepresident i
Sofia, med bopel i Antsohihy, mens Razafikono Thomas er
innsatt som ny synodepresident i Alaotra, med sete i
Ambatondrazaka. Det er nå godt håp om at den
lammende og langvarige kirkestriden i Alaotra nå er
historie.

Nye medarbeidere
Vi har fått flere nye medarbeidere i NMS på Madagaskar.
Rasmus Bach Ottosen går inn i tjenesten som rådgiver i
det grønne skoleprogrammet, mens Lars-Olav Bøe skal ha
regelmessige konsulentbesøk i samme program. Jane
Markhus og Terje Evensen, med to barn, kommer i
midten av oktober, for å gå inn i assistentoppgaver på
NMS-kontoret og ulike oppdrag innen ledelsesutvikling.
Lærervolontør Jofrid Rypestøl er allerede godt i gang i
Antananarivo.

En har begynt på tilbygget ved det gamle amerikanerhuset.
Foto: Kristoffer Hansen-Ekenes

Kultursenteret på Lovasoa CCCC (L4C)
Byggearbeidet på kultursenteret på Lovasoa startet i
september. Kulturbygget, som skal inneholde museum,
arkiv og bibliotek, realiseres gjennom en rehabilitering og
sammenslåing av de to tidligere amerikanerhusene. En
planlegger høytidelig åpning 18. mai 2013.

Presteskolen i Alakamisy
Takket være en minnegave fra begravelsen til Torfinn
Hestad har presteskolen på Alakamisy Ambohimaha fått
rehabilitert sitt undervisningssenter. Det er blitt to fine
klasserom og et nytt kapellrom.

Positiv giv SALT
Det skjer mye spennende på det teologiske fakultetet i
Fianarantsoa. Studieprogrammet er blitt revidert og en
har rekruttert flere nye lærere. Elevantallet er økende og
mange av studentene skaffer midler til selvunderhold.
NMS gir nå støtte til bygging av et nytt elevhus.
Arild M. Bakke

Folk i farta
 Professor Magnar Kartveit på Misjonshøgskolen har
denne uka undervisning på det teologiske fakultetet
(SALT) i Fianarantsoa.
 NMS’ representant Arild M. Bakke bidrar på ulike
samlinger i forbindelse med sitt Norges-besøk i oktober,
bl.a. på inspirasjonssamling for NMS-medarbeidere i
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Region
Oslo
lørdag
13.
oktober,
på
møte
i
Vennskapsforeningen Norge-Madagaskar i Stavanger
mandag 15. oktober og på informasjonssamling om FLM’s
bibel- og presteskoler på Himmel og Hav (Sola) torsdag
18. oktober. På den siste samlinga blir også dekanus
Lotera Fabien med.

Side 2

RANDRIATSIFOFO
Patrick
Doktorgradsstipendiat
ved Misjonshøgskolen
Født 22. juni 1970 i Ambanja
Gift med Razafindravao Augustine
5 barn

Tekst og foto: Trond Henrik Sand
Redigert av Kristoffer Hansen-Ekenes

- Vi må snakke sammen og lytte for å bygge gode
relasjoner. Når det er gjort kan man dele
evangeliet, sier pastor Patrick om Shaloms strategi i
møte med muslimer.
Han har vært med i Shalom helt siden starten i 1998. I
løpet av disse årene har han tatt etterutdanning både på
Madagaskar og i Kenya. Nå er han i Norge for å ta
doktorgraden i missiologi på Misjonshøgskolen. Men
foreldrene ønsket ikke at han skulle bli prest.
- Mine foreldre ville at jeg skulle få en jobb innen staten.
Da jeg fortalte min far at jeg hadde fått et kall fra Gud til
å bli prest, ble han sint og skuffet. Det tok litt tid før det
gikk over, men i dag gleder han seg over at jeg skal til
Stavanger.
- Hvordan ble du kalt til å bli prest, spør jeg. – Det siste
året på gymnaset ble jeg alvorlig syk. Jeg klarte ikke å
fullføre den avsluttende eksamenen. Min far, som var
sykepleier på statens sykehus, tok meg til behandling hos
leger og spesialister. Ingenting hjalp og foreldrene mine
var svært bekymret. Min fars søster og mannen hennes er
begge hyrder. De ba for meg og jeg ble bedre. Jeg ble
boende en stund hos dem, og de lærte meg mye om Gud
og livet innen vekkelsesbevegelsen. Gjennom dette ble
jeg påvirket til å bli prest. Nå er det blitt min livsvei.
- Shalom-prosjektet var noe helt nytt for FLM. Flere
hadde den teoretiske kunnskapen om islam, men å bygge
relasjoner til muslimer var nytt for oss. Vi lærte av
hverandre og vi utfordret hverandre til å skape
grunnlaget for noe nytt. I starten var jeg likevel redd,
fordi jeg hadde liten eller ingen erfaring med muslimer fra
før. Da vi var i gang skjønte jeg raskt at dette kom til å
gå bra. Vi ble godt mottatt blant muslimene. Vår strategi
var å snakke med og se på dem som vår egen familie.
Hvis for eksempel en muslim hadde problemer, ville de
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kristne hjelpe til. Den gode dialogen gjorde også at det
var rom for å gjøre feil og lære av dem.
- Jeg arbeidet i Manakara-synoden, hvor jeg underviste
prestene, evangelistene og kirkemedlemmene om
forholdet til muslimer. Vi gjorde intervjuer og påfølgende
analyser for å finne frem til gode metoder for arbeidet.
For å lære hvordan jeg skulle ordlegge meg på en
hverdagslig og praktisk måte, lyttet jeg mye til hvordan
folk snakket sammen.
Shalom-arbeidet er i dag et virkekraftig redskap i FLM’s
misjonale oppdrag. Arbeidet omfatter både skole- og
helseavdelinger, samt dialogsenter. Dialogsenteret åpnes
i november. - I begynnelsen omfattet Shalom-arbeidet
tre synoder. I dag er det Shalom-enheter i syv. Målet er å
dekke hver synode. - Veksten er et godt vitnesbyrd om
kvaliteten på arbeidet og mulighetene som ligger der.
Flere synoder er klare til å starte samarbeidet med
Shalom, forteller han.
- Hva tenker du om doktorgradsstudiene på MHS? – Jeg
er veldig glad for denne muligheten. Hele livet har jeg
hatt et nært forhold til nordmenn, blant annet mens jeg
studerte teologi. En doktorgrad i missiologi har lenge vært
et ønske og en drøm. Jeg takker Gud for at drømmen nå
går i oppfyllelse, men også kolleger i FLM, Shalom og
NMS.
- Når jeg er ferdig med studiene skal jeg undervise på
SALT, det teologiske fakultetet i Fianarantsoa. Jeg håper
at undervisningen min kan bli et teoretisk og praktisk
møtested for prester; de trenger å bli utfordret til å
integrere missiologi i tjenesten, slik at FLM kan være en
misjonal kirke.
- Det er mange på Madagaskar som ikke tror på Jesus
som frelser. Knapt halvparten er kristne og 7 % er
muslimer. De trenger å høre Guds ord, slår Patrick fast.

Side 3

Sterk tro på Jesus, den levende Gud
Tekst: Rivoniaina Razakandriana

På Madagaskar så klarer muslimer og kristne generelt å leve
sammen som naboer. Men det er også en del spenninger for
konvertittene. Prestestudenten Mangara F. R. er en tidligere
muslimsk imam. Etter at han tok imot Jesus som frelser, ble
han avvist av foreldrene og familien. Dette gjorde de fordi han
hadde forlatt religionen til familien og den gode stillingen som
lærer i en moské. Selv om han og kona hans strevde for å
klare seg økonomisk med fem barn, bestemte de seg for å
begynne på presteskole.
Nå er de studenter på STPL Vangaindrano på østkysten, hvor
de ønsker å forberede seg godt på å forkynne evangeliet. De
stoler på det som Bibelen sier: “For jeg er viss på at verken
død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er
eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det
høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne

skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”
(Rom 8,38-39)
Kvinnen Kaidah er en tidligere muslim som var lærer på en
muslimsk skole. Etter å ha blitt helbredet fra sykdom,
gjennom forbønn i vekkelsesbevegelsen, jobber hun nå
som lærer på en Grønn skole i Den gassisk-lutherske kirke
(FLM).
Bibel- og presteskolene i FLM er blitt mer misjonalt
orientert. Elevene og studentene får spesiell undervisning
om relasjonen mellom kristne og muslimer. De lærer
hvordan man kan kommunisere med muslimer og hvordan
man kan dele den kristne troen på en god måte.
Kirkelig undervisning, prosjektnummer 523 311
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Unge i dialog
Tekst: Ingjerd Benestad Sand

Den siste uka i august var det nasjonal arbeidersamling i
Shalom. Da kom skoleledere, evangelister og sykepleiere
fra fjern og nær for å inspireres og arbeide sammen.
Også to unge gjester deltok. Muslimen Soraiha og kristne
Dina hadde deltatt på dialogkonferanse i Libanon tidligere
i år (i regi av Danmission). På vår samling var de med
som observatører, men de delte også av sine erfaringer
fra konferansen i Libanon, der representanter fra både
kristne og muslimske miljøer i mange land hadde møttes.
Det var mange som ga respons på at det var spennende
og interessant å få høre deres innspill.
Gjennom gruppearbeid, forelesninger og diskusjoner delte
vi erfaringer og fikk presentert ideer for det videre arbeidet.
Det var god stemning og deltagerne satte stor pris på
fellesskapet disse dagene.
Shalom Dialog Senter, prosjektnummer 523 339
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Stor konsentrasjon på medarbeidersamling
Foto: Trond Henrik Sand

Takk for FLM’s evangeliseringsarbeid og be om at enda flere må få bli kjent med Jesus som frelser. Be også for folk,
menigheter og misjonærer i de urolige områdene på Sør-Madagaskar.
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