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FARGERIK
MISJON
Ny misjonshistorie ble skrevet da ekteparet Voahirana og Olav Razafimanantsoa med
tre barn reiste med Air Madagascar til Bangkok i slutten av april. Det er første gang at
Den gassisk-lutherske kirke (FLM) dekker en viktig andel av kostnadene ved å sende
misjonærer over Det Indiske Hav. Dette er et resultat av en modningsprosess som
har pågått i kirken de siste årene. Kirkepresident Rakoto Endor Modeste har ved flere
anledninger hevdet at FLM vil kunne tilføre misjonsarbeidet i Thailand noe helt nytt,
ikke minst på grunn av dens erfaringer fra hyrdebevegelsen. En delegasjon fra FLM
gjorde forundersøkelser i mai i fjor, og en formell invitasjon til samarbeid kom fra Den
evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) et par måneder senere. I første omgang
er det planer om at FLM skal sende to misjonærenheter; en misjonslege vil følge etter
i 2014.
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Målsetninga er at FLM skal dekke minimum 10 % av kostnadene. Ledelsen i FLM har
prøvd å skape bevissthet og engasjement for dette nye misjonstiltaket. Både
menigheter og enkeltpersoner er blitt motivert til å støtte. Koordinatoren for sør-sør
misjon i kirken har inspirert til innsats lokalt så vel som kommunisert med
søsterkirken i Thailand om praktiske ting. I tiden som kommer vil forhåpentligvis
nyhetsbrev fra misjonærene stimulere til ytterliggere givertjeneste og forbønn. I lys av
dette positive engasjementet på Madagaskar og en tydelig invitasjon fra søsterkirken i
Thailand, har NMS sagt ja til å dekke inntil 90 % av budsjettet.
Det er en stor milepæl når en kirke på det afrikanske kontinentet kan gi evangeliet
nye farger i samarbeid med en asiatisk søsterkirke som allerede har partnere fra Hong
Kong, Singapore, Japan, New Zealand, Finland og Norge. For NMS er det en rikdom å
få være en del av dette fargerike fellesskapet. NMS kan glede seg over at to kirker i
sør som en har vært med å etablere, nå finner hverandre i et nært og spennende
samarbeid om å bringe det glade budskap videre i en ny tid. På en måte er ringen
sluttet – fra nord til sør, og fra sør til øst.
Arild M. Bakke
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Side 1

Kirke- og misjonsnytt
Praksisstudenter på Lovasoa
En rekke høgskoler i Norge samarbeider nå med kulturog kompetansesenteret Lovasoa om praksisplasser. I
2013 blir det mellom 50 og 60 studenter som vil få
tilrettelagt praksis på 4-12 uker i ulike institusjoner i
Antsirabe-området og ellers på Madagaskar.

Kultursenteret

Fullt hus under misjonærinnvielsen i Tanjombato 21. april. Foto:
Kristoffer Hansen-Ekenes.

Misjonærinnvielse i Tanjombato
Ekteparet Voahirana og Olav Razafimanantsoa ble innviet
til misjonærtjeneste av kirkepresident Rakoto Endor
Modeste i Tanjombato kirke søndag 21. april. Sammen
med sine tre barn sendes de av Den gassisk-lutherske
kirke (FLM) til tjeneste i Thailand. FLM har inngått en
avtale med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand
(ELCT) om at misjonærene skal ha sin tjeneste i Chang
Mai-området.

Evaluering av teologisk undervisning
Undervisning og daglig drift på presteseminarene i FLM og
på kirkens teologiske fakultet i Fianarantsoa er nå blitt
evaluert. Professor Knut Holter var utpekt av NMS til å
være med i teamet, mens fire andre var oppnevnt av
FLM. En anbefaler en sterkere nasjonal koordinering,
blant annet når det gjelder rekruttering av lærere og
opptak av studenter til de lokale presteskolene. Det er
videre behov for å forbedre bygningsmassen og tilgang til
faglitteratur. Det langt framskredne arbeidet med å få
akkreditert det teologiske fakultetet (SALT) høster godord
i rapporten.

Kirke- og misjonsarkivet på Isoraka er de siste månedene
blitt flyttet til Antsirabe. Paula og Nils Kristian Høimyr har
sammen med to gassiske prester gjort en formidabel
innsats med å realisere dette. Gro og Odd Gaudestad har
på sin side jobbet målrettet med bibliotek og utstillinger.
Det nye kultursenteret på Lovasoa blir offisielt åpnet
torsdag 30. mai med gjester fra både gassiske og norske
partnere.

Billigere flyreiser til Madagaskar?
Det svært ekspansive flyselskapet Turkish Airlines
lanserer en flyrute mellom Istanbul og Antananarivo, med
de første avgangene mot slutten av dette året. Samme
flyselskap har allerede direkteruter mellom Oslo og
Istanbul. Det kan således se ut til at det blir mere
konkurranse på flyreiser til Madagaskar og dermed
reduserte priser.

Shalom utvider kontaktflaten
Misjonærene Ingjerd og Trond Henrik Sand har bidratt til
at Shalom nå har fått en blogg på engelsk. Den finnes på
www.shalom-madagaskar.blogspot.com.

Nødhjelp
Resultatet av nødhjelpsinnsamlinga - etter syklonene
tidligere i år - er på ca 105.000 NOK. Midlene vil gå til
såfrø, nye kirketak, rehabilitering i Vorehe og delvis
gjenreising av bibelskolen i Sakaraha.

Andriamanjato Richard
Ny giv på presteskolene
Etter at det ble etablert en egen støtte- og kontaktgruppe
for bibel- og presteskolene i Norge har vi fått nye
givergrupper. Ganske mange har de siste månedene gitt
støtte til å fornye og utvide bygningsmassen på disse
skolene. Det blir nå bygd nye sanitæranlegg,
kjøkkenbygninger og sisterner på presteskolen i
Alakamisy, mens det snart blir nytt bibliotek og nye
utedoer på presteskolen i Vangaindrano.
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Den reformerte presten Andriamanjato Richard er død, 83
år gammel. Ved siden av sin prestetjeneste var han i
mange år en markant politisk leder. Han var
borgermester i hovedstaden i en periode fra 1959 og
parlamentspresident fra 1993 til 1998. Han har også
skrevet en interessant avhandling om de gassiske
skyldbegrepene ”tsiny” og ”tody”.
Arild M. Bakke
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Folk i farta
 Arild M. Bakke har hatt studiepermisjon siden påske
og vil ikke være tilbake i representantstolen før i midten
av august. Magne Smørdal, Anna Rønningen og Jane
Markhus bytter på å fungere som representant i denne
perioden.

 Jakob Vea var i april foredragsholder på et
miljøseminar på Antsirabe. Han fikk også tid til å markere
sin 70-årsdag sammen med møtedeltagere, gamle venner,
familie og norske kolleger.

RAKOTOARIVONY

Stephenson
Bibeloversetter og
pensjonert lærer
ved SALT Ivory
Født 1936 i Antananarivo
Gift med Claire
4 barn
Tekst og foto: Kristoffer Hansen-Ekenes

Det er noe ærverdig over Rakotoarivony Stephenson.
Blikket er fast og mildt. Bak øynene skjuler det seg et sterkt
engasjement; for Guds rikes sak, for Det gamle testamente
og for bibeloversettelse.
Foreldrene var lærere og han vokste opp i en kristen
sammenheng. Søndagsskole og kirkegang var naturlige
ingredienser. Han var sjenert og snakket sjelden i
forsamlinger.
– Mange vil nok huske meg som «den stille», sier han og
smiler lurt. – Etter endt gymnas tok jeg forberedende til
legestudiet, men så hørte jeg kallet. En av misjonærene
prekte på et møte og oppfordret oss unge til å forkynne. Da
bestemte jeg meg for å bli prest!
– Jeg erfarer klart Guds ledelse gjennom livet. At en stille,
forsagt gutt som meg skulle bli prest og endatil lærer er et
Guds under. Men gjennom livet ble troen dypere og mer
grunnfestet slik at jeg til slutt våget det, forteller han.
Han har hatt et nært forhold til vekkelsesbevegelsen. Kona,
som opprinnelig var reformert, ble konfirmert i
Ankaramalaza, Nenilavas hovedsete. – Nenilava var etter
mitt syn en helstøpt lutheraner, sier Stephenson og er klar
over at ikke alle vil være enig.
Studiene har betydd mye for ham. I årene 1957-58 tok han
teologi på Ivory. Etter full presteutdannelse i Norge fra
1958-64 på Misjonsskolen og Menighetsfakultet (MF), ble
han ordinert hjemme på Madagaskar i 1965.
– Det var en velsignelse å få studere på Misjonsskolen og
MF. Vi hadde noen utrolig flotte lærere, som var åndelig
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orientert og brydde seg om oss studentene. Misjonsskolen
var jo heller ingen stor skole på den tiden. Disse årene gav
retning for livet senere.
Så fort han var ordinert, ble han kalt til lærer på SALT, et
sted han har tilbrakt hele sitt yrkesaktive liv. Det gamle
testamente har vært hans fag, og er det fremdeles. Da han
gikk av med pensjon i 2006, var han allerede engasjert av
det gassiske bibelselskapet for å være representant for FLM
i arbeidet med en full revisjon av den protestantiske
bibelutgaven. Prosjektet ble fullført i juni 2012.
– Årene på Ivory var krevende år, forteller han. – Som
lærer må du være fullt skjerpet hele tiden. Den daglige
forberedelsen har alt å si for hvordan elevene tar i mot
undervisningen!
To ganger har han hatt sabbatsår på grunn av sykdom eller
slitasje; én gang for å skrive om Salmenes bok og en annen
gang på studiereise til Israel for å fordype seg i bibelsk
geografi og historie. - Å drive med bibeloversettelse og
fordypning er visstnok mye lettere enn å undervise, skal vi
tro Stephenson. I disse dager jobber han med å utarbeide
en gassisk studiebibel, samt en gassisk lærebok i hebraisk.
Noe slikt finnes foreløpig ikke.
Hva er drivkraften? – Bibelen er Gud Ord, utbryter
Stephenson med stor tyngde. Og Jesus er bibelens hovedbudskap. Forfatteren av Judas brev har et inderlig ønske om
å skrive om frelsen (1,3). Dette må vi forkynne. Diakonien
har selvfølgelig sin plass, men forkynnelsen av den
korsfestede og oppstandne Herre er hva alt hviler på. Det er
ingen annen tro. Dette er det evige ordet, avslutter han.
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Å se med hendene
Tekst: Kristoffer Hansen-Ekenes

Et av NMS sine prosjekter heter «Støtte til marginaliserte
elever». Det bidrar med stipend til studenter ved lærer-,
sykepleier- og jordbruksskoler, samt til elever ved
yrkesskoler for hørsels- og synshemmede. Fattige skolebarn
i Ambovombe og Vorehe kommer også inn under
prosjektet. Ved hjelp av slike stipend blir dørene åpnet til
en lysere fremtid for mange barn og ungdommer.

seende. Slik kan de selv få være med å bidra til familiens liv
og bli del av det naturlige arbeidsfellesskapet. Selv om
elevene er synshemmede, fører de både tråden og spaden
med en treffsikkerhet som er fullt på høyde med hva en
kunne vente av en med normalt syn. Å bli tatt på alvor med
sine egenskaper og behov, samt få en tilpasset opplæring,
betyr mye for dem det gjelder.

Loharano er navnet på en yrkesskole for blinde utenfor
Antsirabe. Her har en drevet med undervisning siden 1920tallet, og i dag er det fortsatt yrende liv ved skolen. Elevene
lærer blant annet forskjellige typer håndverk og en del
jordbruk. Å utvikle ferdigheter som gir muligheter til å
skaffe seg inntekt og mat er viktig, både for blinde og

Gjennom å støtte dette prosjektet bidrar du til at unge
mennesker med spesielle utfordringer får ta en nyttig og
god utdannelse. Takk for din støtte!
Støtte til marginaliserte elever, prosjektnummer 623 476
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Rytmen og gleden kommer innenifra!
Tekst og foto: Terje Evensen og Rasmus Bach Ottosen

Danseoppvisning med 10 hørselshemmede barn på
døveskolen i Fianarantsoa er en spesiell opplevelse. Barna
er smilende og glade, - slett ikke tynget av sine utfordringer
med manglende hørsel. Selvom musikken stopper fortsetter
barna dansen med minst like stor innlevelse!
Det slår oss hvor ensartede vi ofte er i vår opplevelse av
omgivelsene. Når folk flest får presentert dans og musikk,
ja, da forventes det at dansen starter og slutter samtidig
med musikken. For de døve barna er det derimot den indre
rytmen og fortellergleden som bestemmer når noe starter
eller slutter. Det er som om rytmen og gleden kommer
innenifra! Først synes vi det er rart at barna bare fortsetter
selv om musikken stopper, men så smitter deres glede over
på oss og vi bryter ut i spontan trampeklapp. Snart står
både medelever, lærere og besøkende i felles applaus til de
kreative barna på oppvisningen.
Det er virkelig gøy å komme på besøk til disse herlige
barna. I tillegg til danseoppvisning får vi oppleve god
undervisning med engasjerte lærere. For barna er det et
fantastisk framskritt å bli forstått og å kunne kommunisere
med hverandre. Hjemme i deres egen landsby er det ingen
eller veldig få å kommunisere med. Her på døveskolen får
barna være med andre som deler deres livserfaring. Barna

er i alderen 6 til 16 og det er omtrent 70 barn ved skolen.
Når vi kommer på besøk blir vi møtt av livsglade barn i
gang med dagens undervisning. Her er det godt å være.
For mange av disse barna er det nødvendig med stipender
for å gå på skolen. Videre trenger skolen hjelp til
undervisningsmateriell. Dessuten trenger barna leker og
mat. Mange av barna er små og det er vanskelig å være
lenge borte fra familien. Da er det viktig å gå på en god
skole og få den hjelpen man trenger!
Støtte til skoler for hørselshemmede, prosjektnr 723 641
NMS gavekonto: 8220 02 85030

La oss fortsatt be for land og folk på Madagaskar. Be spesielt om en moralsk fornyelse og at den politiske og sosiale
krisen må løses på en god og fredelig måte.
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