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NY PARTNERAVTALE
29. november var en liten milepæl i samarbeidet mellom Den Gassisk Lutherske Kirke
(FLM) og dens misjonspartnere. En ny samarbeidsavtale ble underskrevet under
konsultasjonen i Mahajanga. Den forrige var over 17 år gammel. I lys av at mye har
forandret seg i samarbeidsmønsteret de senere årene, var det på høy tid å få på plass
en ny avtale.
Den åpne prosessen vi har hatt de siste tre årene - med samtaler, kommisjonsarbeid
og høringer – har kanskje vært det viktigste med hele avtalen. Forslag til avtaletekst
har blitt diskutert på de tre siste partnerkonsultasjonene. Vi har på nytt fått anledning
til å gjennomdrøfte hva slags holdninger og prinsipper som skal ligge til grunn for
samarbeidet mellom misjonspartnere i nord og FLM i sør. Gjensidighet, likeverdighet,
forutsigbarhet, ryddighet og god forvaltning er her viktige verdier. Utveksling av
erfaringer, kompetanse og åndelig rikdom vektlegges.

Åpning av dialogsenteret i Shalom
Side 2

Det er satt høye standarder for forvaltning av økonomiske midler til prosjekter og
programmer. I denne avtalen forutsettes det at FLM selv har hovedansvaret for
koordinering, oppfølging og kontrollrutiner. Det er også en felles forståelse om at
kostnadene som FLM har til kvalitetssikring og oppfølging skal inngå som en naturlig
del av program- og prosjektstøtten. Egne koordinatorer og internkontrollører er
allerede ansatt på hovedkontoret i kirken.
I avtalen får FLM et stort ansvar for å legge til rette for misjonærer og andre
utsendinger fra misjonspartnerne. Det er viktig at også menneskelige ressurser blir
forvaltet på en god måte. Ellers er avtalen klar på at partnerne ikke skal sende
misjonærer og foredragsholdere som på viktige teologiske lærepunkter formidler andre
perspektiver enn det FLM kan vedkjenne seg. Samtidig forutsettes det at også FLM må
kunne utfordres på endel områder, for eksempel i forhold til misjonsmetodikk, gender
og maktdeling.
Arild M. Bakke
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Det Norske Misjonsselskap,
Rue Rakotonirina Stanislas, Isoraka
B.P. 880 – 101 Antananarivo,
Madagaskar

Mye skjer på
jordbruksskolene
Side 4
Nosy Malala betyr
”Den kjære øya” eller
”De kjære øyene”.

Side 1

Kirke- og misjonsnytt
Innvielse av Shalom-senteret

Kirkeledelsen i FLM sammen med representanter fra misjonspartnerne under konsultasjonen i Mahajanga. Foto: Shalom

Det nye dialog- og kurssenteret på Shalom i Mahajanga
ble innviet 27. november. Kirkeledelsen i FLM og
representanter fra de fire misjonspartnerne var til stede
på den flotte begivenheten. Landsstyreleder Kari Sørheim
holdt en hilsningstale på vegne av NMS. Senteret er
bygget opp med støtte fra NMS og Det Evangelisk
Lutherske Kirkesamfunn (DELK). Her er klasserom,
bibliotek og overnattingskapasitet til 40 personer. Det vil
bli arrangert tre-måneders kurs tre ganger i året. Den
første klassen begynte studiene i oktober i år. Et nytt kull
blir tatt opp i januar 2013. I undervisningen har en et
særlig fokus på missiologi og religionsteologi, ikke minst
om hvodan en skal forholde seg til muslimske naboer.

Etiopia-besøk
Ny partneravtale
Kirkepresident Rakoto Endor Modeste og generalsekretær
Jeffrey Huseby signerte en ny partneravtale mellom NMS
og FLM under konsultasjonen i Mahajanga 29. november.
Den forrige avtalen var fra 1995. Se kommentar på første
side.

Det nye kultursenteret
En fløy av det nye kulturbygget på Lovasoa CCCC blir tatt
i bruk i midten av januar 2013, mens resten av
komplekset vil bli ferdigstilt i løpet av mars måned.
Datoen for innvielse av dette kultursenteret er blitt
forandret i forhold til det som er blitt meldt tidligere. Den
høytidelige åpningen, med mange notabiliteter til stede,
vil skje 30. mai 2013. I tiden fram mot innvielsen vil det
bli ansatt flere gassiske medarbeidere, blant annet i
stillingen som leder for kultursenteret.

Seniormisjonærer
I januar 2013 kommer to seniorpar til Madagaskar for et
fire måneders engasjement. Gro og Odd Gaudestad
lander på Ivato på årets første dag, mens Paula og Nils
Kristian Høimyr ankommer landet i slutten av januar
måned. Som fagvolontører på det nye kultursenteret på
Antsirabe vil de fylle rom og hyller med bøker,
dokumenter, bilder og gjenstander. Samarbeidskirken
FLM vil utpeke tre personer til å være med på samme
oppdrag i perioden fra 1. februar.
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Åtte personer fra diakonale prosjekter i Mekane YesuKirken i Etiopia (EECMY), med NMS-representant KlausChristian Küspert i spissen, besøkte Madagaskar i
månedsskiftet november/desember. De hadde stort
utbytte av rundturen til prosjekter i programmet Integrert
Landsbyutvikling (MIRD).

Rehabilitering av bibel- og presteskoler
Et nytt nettverk, med en egen komité, er etablert i Norge
for å støtte bibel- og presteskoler på Madagaskar.
Komiteen samarbeider nært med programavdelingen i
NMS i Stavanger såvel som NMS’ representant på
Madagaskar. Interesserte kan ta kontakt med Magne
Smørdal (m.smordal@lyse.net).

Gjestehus
Det er stadig folk som spør om hvordan en kan bestille
overnatting på Isoraka og Lovasoa. En kan bruke
følgende e-postadresser: iflmisoraka@gmail.com og
guesthouse@lovasoa.mg

Nye NMS-adresser
NMS fornyer nå sine kommunikasjons- og arkivsystemer.
Alle misjonærene har således fått e-postadresser med
”nms” etter alfakrøllen (se www.nms.no). Fra januar 2013
vil også NMS’ representant på Madagaskar ta i bruk ny
adresse: repmad@nms.no.
Arild M. Bakke

Side 2

Folk i farta
 Seniorene Anne Marie Reimers, Astrid Gidskehaug
og Helga Eikeland – alle med lang fartstid som
misjonærer på Madagaskar - var nylig på en fire ukers

rundtur til gamle og kjære trakter. Anne Marie har for
lengst passert 80, mens Astrid feiret sin 80 årsdag på
denne reisen.

RAHANTAHARIVELO

Vonilalao Narisoa
Koordinator for
diakoniprogrammet
ved hovedkontoret i FLM
Født 29. januar 1964 i Antananarivo
Gift med Jeannot og har to barn
Tekst og foto: Kristoffer Hansen-Ekenes

- Diakoni er å se til vår neste, slik Jesus gjorde det.
Dette er et grunnleggende kjennetegn ved det kristne
livet. Men uten at vi selv har opplevd hans kjærlighet,
kan vi ikke gi den videre.
Det sier Mme Lalao som er koordinator for diakoni i FLM.
Jobben har hun hatt siden 2009. Da ble ledelsen og
koordineringsansvaret for alle prosjektene som NMS støttet
overført i sin helhet til samarbeidskirken. Mme Lalao ble
med på flyttingen fra NMS til kirkens hovedkontor.
- Diakoniavdelingen har ansvar for en rekke prosjekter som
støttes av både amerikanerne og NMS. De strekker seg fra
mor/barn-helse via ledertrening til yrkesskoler for
funksjonshemmede. Fruktene av arbeidet ved disse
yrkesskolene er særlig oppmuntrende, fordi en ser at
mange lykkes i å finne et arbeid som passer for dem etter
endt skolegang, forteller hun.
- Jeg tenkte først ikke så mye på dette å skulle jobbe innen
kirken. I ungdoms- og studieår jobbet jeg hardt for å
lykkes. I ettertid så jeg likevel hvordan Jesus var der og
hjalp meg til en ordentlig jobb.
Hun forteller åpent om en oppvekst preget av en psykisk
syk far og hvordan dette formet henne som menneske.
- Som barn skammet jeg meg over min far, men i dag ser
jeg at Gud har brukt også dette for å forberede meg på den
tjenesten jeg skulle gå inn i. Jeg har lært å stole fullt og fast
på ham gjennom alle ting. Dessuten er jeg fullstendig
overbevist om at Gud hører bønn! Bønn er et viktig middel
for å få vekst og fremgang. Vi må bære alle mennesker til
Gud, så de kan blir satt fri og våge å bruke talentene sine.
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- Min mor lærte meg å frykte Gud og å være selvstendig. Vi
mennesker har lett for å se på det ytre; kunnskap, erfaring,
talekunst osv. Men alt dette kan lede oss bort fra det som
er selve kjernen, nemlig gudsfrykt. Uten den makter vi
ingenting. Omgivelsene dine vil tidsnok oppdage om det er
noe ekte bak fasaden.
- Videre lærte jeg hvor verdifull familien er. Min nærmeste
familie er et av mine viktigste oppdrag. Å ta vare på
familien min er hellig for meg, og noe Gud har pålagt meg
som mor. Jeg gir barna mine all kjærligheten jeg kan og
savner dem alltid når jeg er på reise.
- Hvilke utfordringer ser du for kirken her ute?
- Det er min bønn at kirken på Madagaskar må bli helt
selvstendig. Her har vi fortsatt et stykke igjen. Ikke et
vondt ord om tidligere tider, men en del mennesker henger
fortsatt igjen i en passiv mottaker-mentalitet, både når det
er snakk om penger og kompetanse. Kirken har tilgang på
mye av begge deler, men det skorter litt på den konkrete
anvendelsen. Selvsagt finnes det unntak, folk som står på
og ikke venter at hjelpen skal komme av seg selv. En ser
særlig positive forandringer i prosjektene hvor en har
kvinner i lederposisjon.
- Mange som ønsker å stå fast på det som er sant og rett,
møter mistillit fra andre som tror at de bare ønsker å høste
ære. Det er med på å ta frimodigheten fra folk. Vi burde
heller oppmuntre hverandre med gode nyheter og om det
gode i samfunnet med Jesus. Det trenger vi, særlig i de
vanskelige tidene vi ser nå. Mitt håp er at den yngre
generasjon vil overta stafettpinnen; vi trenger å stå
sammen om føre land og kirke i en god retning.
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Mye skjer på jordbruksskolene
Tekst: Arne Dragsund (Kristoffer Hansen-Ekenes, red.)

Jordbruksskolenes Venner (JV) har hatt et aktivt år i 2012.
Mange givere har gjort det mulig å hjelpe skolene på flere
forskjellige måter. Fihaonana har fått penger til å dyrke opp
to store parseller med jord som de ikke har maktet
tidligere,
samt
støtte
til
bygging
av
et
komposteringskammer for husdyrgjødsel og bidrag til
bygging av et salgshus i Vohipeno. På Tombontsoa har en
fått hjelp til reparasjon av traktorer i gårdsbruket. En
container med utstyr til skolene ble sendt ut i sommer.

To ansatte har vært på studieopphold i Norge i to måneder.
Rektor på Tombontsoa, Dr. Lala, hadde blant annet
dyrlegepraksis med en veterinær på Jæren i to uker,
opphold på Gjennestad gartnerskole og Tomb videregående
skole i til sammen tre uker, foruten to ukers praksis på to
gårdsbruk i Rogaland. Yony, som er lærer på Fihaonana,
har hatt to ukers praksis med produksjon av Jærost og to
uker med produksjon av fruktjuice. Han har også vært tre
uker på Kristen Videregående Skole i Lyngdal.

I løpet 4-5 uker i sommer var en dugnadsgjeng på
Madagaskar for å støpe en landkum for oppsamling av
gjødsel. De holdt også kurs i drift av gårdsbrukene for de
ansatte på Tombontsoa og Fihaonana, i tillegg til kurs i
temming og bruk av okser på gårdsbruket.

I tillegg har de begge bidratt på ulike
gudstjenester rundt om på Øst- og Vestlandet.

møter

og

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

Å gjøre som kameleonen når den går
Tekst: Kristoffer Hansen-Ekenes

En av måtene NMS bidrar til å bygge kirken på er gjennom
kultur- og kompetansesenteret Lovasoa på Antsirabe. Her
prøver en ut en ny ledelses- og driftsmodell som kan være
et forbilde for andre prosjekter innen kirken. Gjennom
volontører og praksisstudenter, som Lovasoa tilrettelegger
for, bidrar en til å bygge og utruste institusjoner både
innenfor og utenfor kirken. Kirkens omdømme og selvfølelse
blir utviklet og styrket – både gjennom dette og den
kompetansebyggingen som foregår i regi av senteret.
Her er både utveksling mellom institusjoner og kurs i
engelsk, fransk og gassisk. Det går en strøm av
kompetanse
fra
Norge
til
Madagaskar
gjennom
universitetssamarbeid og liknende. Også den andre veien
formidles erfaring, kunnskap og historie til glede for
institusjoner og enkeltpersoner. Ikke minst er dette en flott
måte å utnytte den kulturelle og historiske kompetansen
som FLM og NMS har. Ved å legge den gode arven som
grunnstein for fremtiden, gjør vi som kameleonen når den
går; med ett øye ser den fremover og med ett ser den
tilbake.

14 personer har studert engelsk ved Lovasoa i høst. Foto: Kristoffer
Hansen-Ekenes

Bygg kirken, prosjektnummer 723 000
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Takk for FLM og det den representerer i en vanskelig tid for landet. Be om at kirkens medlemmer skal få ha et frimodig
og troverdig vitnesbyrd i samfunnet.
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