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KRISTENDOM
OG POLITIKK
Helt siden Madagaskar ble et fritt land har representanter for familien Andriamanjato,
som kan føre sine slektsaner direkte tilbake til konge- og dronningfamilien i det 19.
århundre, skapt diskusjoner om forholdet kristendom og politikk. Med familiens
tilknytning til den reformerte kirke (FJKM) er ikke dette så overraskende. Skillelinjene
mellom kirke og politikk har alltid vært glidende i den reformerte tradisjon. Som kjent
prøvde reformator Calvin å bygge en gudsstat – et såkalt teokrati - i Geneve i det 16.
århundre.
Richard Andriamanjato, som døde i fjor, kombinerte rollen som hovedprest i menigheten
Ambohitantely med oppgavene som borgermester, parlamentsmedlem og
stortingspresident. Sønnen Hasina Andriamanjato, som i mange år har markert seg som
en handelekraftig person og med årene har profilert seg stadig sterkere som kristen, har
sittet i hele tretten regjeringer i perioden fra 1993. Etter at han ble innsatt som
overgangsordfører i hovedstaden for knappe to måneder siden, har han vært sterkt
synlig i mediebildet. Åndelig fornyelse, renovering av gater, tømming av søppel og sosial
opprustning går hånd i hånd i hans program. Han har vært gjennom en tydelig åndelig
oppvåkning, hvor visstnok en forgiftning under den politiske krisen i 2002 og en
pilegrimsreise til Jesusalem i 2012 har vært viktige milepæler.
Madagaskar trenger politiske ledere som står for sannhet, antikorrupsjon, rettferdighet,
miljøvern og omsorg for de svakeste. Kristne verdier kan gjerne løftes opp. Det vil også
være positivt for land og folk med ledere som prioriterer bønn og bibellesning. Samtidig
er det viktig å understreke at politikere skal være ledere for alle, uansett tro. En ordfører
skal ikke, for å ta et eksempel, tvinge folk i kommuneadministrasjonen til å høre på
kristen forkynnelse. Bønnemøter skal være frivillig. En må også skille mellom personlig
moral og samfunnets lover. - Det blir spennende å se hvordan Hasina Andriamanjato
klarer å balansere engasjementet for en samfunnsmessig opprustning med sine kristne
tros- og verdistandpunkter i tida som kommer.
Arild M. Bakke

Redaktør: Representant Arild M. Bakke
Redaksjonssekretær: Misjonær Terje Evensen
Telefon: (+261 20) 22 220 40
E -post: repmad@nms.no

Nosy Malala – Mai 2014

Det Norske Misjonsselskap
9 Rue Rakotonirina Stanislas
Isoraka, B.P. 880
101 Antananarivo
Madagaskar

Rehabilitering av det
teologiske fakultetet på
Ivory
Side 4

Prestetjenesten for døve i støpeskjeen på
Madagaskar
Side 4
Nosy Malala betyr
”Den kjære øya” eller
”De kjære øyene”.

Side 1

Kirke – og misjonsnytt
r nå hatt pro gode rut

Nye og gamle koster
Etter fem år med politisk krise og sosial uro har
Madagaskar fått et demokratisk valgt styre. I påskeuken
fikk landet en ny regjering, som på kort tid har lyktes med å
få nødvendig internasjonal anerkjennelse. Minst seks av de
nye ministrene er medlemmer av Den gassisk-lutherske
kirke (FLM): Statsminister Kolo Laurent Roger,
sosialminister Johasy Raharisoa, energiminister Richard
Désiré
Fienena,
kommunikasjonsminister
Reboza
Mahaforona, arbeidsminister Maharante Jean de Dieu og
justisminister Ramanantenasoa Noeline. Den nye
justisministeren, som har vært en tydelig talskvinne for
antikorrupsjon og rettferdighet, har en uttalt målsetting
om å rydde opp i rettsvesenet. For øvrig har den nye
ministeren for høyere utdannelse, eks-universitetsrektor
Marie Monique Rasoazananera, vært styremedlem på
Lovasoa CCCC de siste to årene.
Sosiale utfordringer
Prosjektet SDL på Antsirabe har fortsatt å gi
yrkesopplæring og arbeidsformidling under hele
kriseperioden. Men resultatene er et symptom på de
sosiale og økonomiske problemene som har vært i
kjølvannet av den politiske krisen. Mens en klarte å skaffe
arbeid til 80% av de arbeidsløse som ble fanget opp av
prosjektet i 2008, var prosentsatsen under 25 i 2013.
Forhåpentligvis vil samfunnsmaskineriet snart gå normalt
igjen, slik at mange flere kan lykkes med å finne arbeid.
Påsketrafikk
Det har vært mange besøkende fra Norge innom på Isoraka
og Lovasoa i påsketiden i år. En av gruppene til Ravinala var
på hele 35 personer.
Økonomisk rot
FANILO fikk uren revisjonsrapport på ett av sine DIGNIprosjekter i 2012. Både FLM-ledelsen og NMS har brukt
mye tid og krefter på å rydde opp. Flere har måttet slutte i
sine stillinger og en har nå fått på plass nye systemer for
økonomiforvaltning. Saken blir nå endelig avsluttet ved at
det blir tilbakebetalt 11.066 NOK til Norad.

Felicité
Ramiharimanana Felicité har gått over i pensjonistenes rekker,
etter å ha satt dype spor etter seg i tredve år som rektor på
landbruksskolen Fihaonana i Vohipeno. Men hun har ikke
tenkt å «misotro ronono», drikke melk, med det første. Hun
har sagt ja til å være nasjonal koordinator for
biogassprosjektet i FLM ut dette året. Ellers har hun tatt på
seg mange frivillige oppgaver i Manakara-synoden.
Fra sør til sør
Kirkepresident i FLM, sør-sør-koordinator og NMS’
representant besøker Thailand 3. til 10. mai. Det blir god tid til
å være sammen med de gassiske misjonærene nord i landet.
På programmet står også partnerkonsultasjon og et seminar
om Use Your Talents for ledere i Evangelical Lutheran Church
of Thailand (ELCT).
Gassiske kvinner
18 kvinner fra FLM betaler selv reise til Oslo for å kunne være
med på Sommerfest og Generalforsamling i NMS. Vi tar av
hatten for denne gjengen, som tildels har spart penger i
mange år for å få til denne turen.
Lovasoa CCCC
Det er stadig flere gassiske institusjoner og grupper - både i og
utenfor FLM - som bruker Lovasoa. Senteret har lyktes med å
bli et samlingssted for gassere såvel som nordmenn.
Arild M. Bakke
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Side 2

Folk i farta




Anna og Anders Rønningen, med fire barn, avsluttet sin tjeneste rett før påske. Liv Bente og Lars-Gøran
Strømhaug, med to barn, tar over stafettpinnen på Antsirabe i august.
Gro og Odd Gaudestad har nettopp reist tilbake til Norge, etter en ny økt som seniormisjonærer. De har denne
gang fulgt opp rehabilitering av preste- og bibelskoler.
Magnus og Nora Nesje Vatne blir nye volontører i Antananarivo fra august. Hun skal være støttelærer for de norske
skolebarna.

Frederic
Andramananarivo
.

Arild M.Bakke

Født 1966, i Ambohimahasoa
Gift med Estelle, 5 barn
Direktør i LFMB

Frederic møter oss med et intenst og våkent blikk. Det er en
person med klare meninger vi møter på kontoret i Ihosy. Det
integrerte landsbyutviklingsprosjektet (LFMB) har kontor på
området som lengeAlder
har familie
vært norsk misjonsstasjon. Nå
disponeres området av kirken til prosjektkontorer, skole og
synodesenter.

må forstå sitt ansvar og bidra aktivt for å ta vare på Guds
skaperverk. Selv er han utdannet botanist og reiser gjerne
til Toliary-området lenger sør for å finne ulike vekster.
Noen av disse har han plantet i krukker i sin egen hage. Her
får de godt stell og kan vokse seg store. Slik bidrar han til å
ta vare på det biologiske mangfoldet på Madagaskar.

Frederic forteller ivrig at LFMB var det første integerte
landsbyutviklingsprosjektet i FLM, der en forsøker å ivareta
ulike behov i en utsatt gruppe. Prosjektet jobber tett med
lokalmenighetene og samarbeider med utviklingsavdelingen
Fanilo i FLM. Sammen arbeider en ofte 5 år på ett sted. Over
tid ser en tydelig fremgang og gode resultater. Flere barn går
på skole, befolkningen er mindre syke på grunnet av
forebyggende arbeid og bedre helsetilbud, folk får bedre mat
ettersom en dyrker mere grønnsaker og avlingene er blitt
større. Det er også eksempler på at de økonomiske
forholdene bedres når en får anledning til å selge mere varer.
Når folk ser at forandringene er til det bedre, så er de mye
mere motivert til å fortsette med det som en har satt igang.
Det er mange eksempler på at arbeidsmåten fungerer, også
etter at prosjektet har trukket seg ut av landsbyer.

Fredric forteller at han har jobbet i kirken siden 2003, hele
tiden som leder for integrert landsbyutvikling i Baraområdet. Før dette var han lærer på en katolsk
videregående skole i Ihosy.

Frederic får et eget blikk nå han forteller om sin lidenskap
for de unike plantene på Madagaskar. Svært mange er
endemiske og finnes ikke andre steder i verden. Miljø og
natur er svært viktig for ham. Han argumenterer for at kirken
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Han understreker hvor viktig støtten fra Norge er.
Nordmenn har arbeidet i området helt siden
misjonsstasjonen i Ihosy ble bygd i det nittende århundre.
Han sier at det har gjort et sterkt inntrykk på ham at
norske misjonsvenner hjelper med hjertet, ikke bare gir
noen penger for å bedre sin samvittighet. Ellers er han
takknemlig for forbønn og støtte. Det er godt å vite at
mange husker på Bara-området i sine bønner.
Han ber oss fortsette å huske folket og kirken i Horombeområdet. I tillegg vil han gjerne at vi ber for det nye styret
på Madagaskar. Han håper virkelig at noen av de gode
planene innen utdanning, helse og veibygging kan bli
gjennomført på en god måte.
Terje Evensen

Side 3

”Å synge med hendene” – prestetjeneste for døve
Tekst: Terje Evensen
Vår drøm er å lage et nytt sanghefte med sanger for døve,
forteller døveprest Benjamin Randriambololontsoa. Sang,
musikk og bevegelse er veldig viktig for døve. Benjamin
forteller at budskapet blir veldig konkret og tydelig når en
bruker hendene til å uttrykke innholdet. Selv opplever han
at en preken blir ekstra sterk når man ikke bruker verbale
ord, men kun bevegelse og tegn. FLM har 3 døveprester
som har fordelt arbeidet mellom seg. Prestene
arrrrangerer gudstjenester, andakter, morgensang,
søndagsskole og komfirmantundervisning. Pastor Benjamin
har sin base ved døveskolen Akama i Antananarivo. Der
arrangerer han andakt ved skoleukens begynnelse og slutt.
Døveskolen i Antananarivo har eget kirkerom hvor det
holdes gudstjeneste 2 søndager pr. måned. Disse
gudstjenestene samler omtrent 200 mennesker og er åpen
for alle. Dette er et veldig viktig samlingspunkt for svært
mange døve og deres familie. Desverrre er det endel
hørselshemmede som ikke får anledning til å delta på et

slikt tilbud i kirken. De kan f.eks ha for lang vei og ikke
penger til reisen. Døveprestene har derfor et sosialt fond,
slik at noen utvalgte familier kan få hjelp til å komme til
gudstjenester, andre aktiviteter i kirken eller få et måltid
mat. I tillegg til de faste aktivitetene driver døveprestene
oppsøkende virksomhet. Beklageligvis blir det altfor liten
tid til hjemmebesøk, forteller pastor Benjamin. Behovet er
stort og de 3 døveprestene rekker ikke alt det de ønsker å
gjøre. Det er derfor planlagt å rekruttere en ny pastor til
dette viktige arbeidet i nærmeste framtid.
I undervisningen bruker pastorene mye bilder i tillegg til
tegnspråket. De har en gammel flanellograf hvor de viser
fortellinger fra Bibelen. Nå ønsker de seg svært mye en
videoprosjektor slik at de kan benytte bilder og tekst de
lager på datamaskinen. Det visuelle er svært viktig for de
hørselshemmede.
Prestetjeneste for døve, prosjektnr 523 343
NMS gavekonto: 8220 02 85030

Jubileumsgave til Ivory
Tekst: Arild M. Bakke, foto: Lotera Fabien
Den teologiske institusjonen på Ivory, Fianarantsoa, feirer
120 års jubileum i år. NMS har bidratt til rehabilitering av
det gamle og ærverdige fakultetsbygget i forkant av
jubileet. Det er også stort behov for å gjøre noe med
biblioteket. Gaver til dette kan sendes til NMS’ gavekonto.
Dette og andre rehabiliteringsprosjekter på preste- og
bibelskolene
er
opprettet
som
ikke-garanterte
innsamlingsprosjekter, som realiseres i den grad det
kommer inn penger.

Rehabilitering på Ivory, prosjektnummer 523 371
NMS gavekonto: 8220 02 85030

La oss be for president, regjering og nasjonalforsamling på Madagaskar.
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