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Nytt skoleprogram i FLM
NMS har i mange år vært engasjert i utdannelsen av barn og unge på
Madagaskar, gjennom ulike programmer innen Den gassisk-lutherske kirke
(FLM). Siden 2007 har samarbeidet skjedd i rammen av et grønt
undervisningsprogram (ProVert), som har fått støtte fra norske myndigheter.
De siste årene, hvor også DIGNI er blitt involvert, har rammenn vært på åtte
millioner NOK i året.
Viktige satsingsområder i ProVert har vært interaktiv pedagogikk, vern av
økologisk mangfold og inkludering av barn med nedsatt funksjonsdyktighet.
Mye har gått bra, mens noe har gått mindre bra. Målsettingene har nok vært
litt ambisiøse og en ekstern evaluering tidligere i år har anbefalt at en spisser
programmålene i framtiden. En får positive tilbakemeldinger på hva en har
oppnådd i forhold til ”inclusion”, mens det er vanskelig å dokumentere
konkret måloppnåelse innenfor miljøvern.
Prosjektledere i ProVert, kirkeledere i FLM og representanter for NMS har
sammen diskutert veien videre de siste ukene. En er nå blitt enige om å
avslutte ProVert den 31. desember 2014. Parallelt med en styrt avvikling av
dette grønne skoleprogrammet, forberedes det et helt nytt program under
navnet
«Mampiaty».
Dette
nye
programmet
skal
være
tydelig
rettighetsbasert, med høyt fokus på inkludering. En vil legge til rette for et
inkluderende undervisningstilbud for de fattigste blant de fattige og for
barn/unge med nedsatt funksjonsdyktighet. Egne strategier og planer blir
utarbeidet for hørsels- og synshemmede og unge jenter.
Det er spennende at NMS i samarbeid med FLM kan bidra til at de svakeste
og mest sårbare gruppene på Madagaskar kan få utdannelse. En er på denne
måten med på å gi et nytt og konkret innhold til grunnleggende kristne
verdier. Og så er det å håpe at norske myndigheter vil gi støtte til dette nye
programmet.
Arild M. Bakke
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Kirke – og misjonsnytt
Thai-gassiske relasjoner
Misjonærfamilien Razafimanantsoa har hatt en flott
inngang i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand
(ELCT). Snart reiser en ny misjonærfamilie fra
Madagaskar. I juli 2015 er biskop og en prost i ELCT
invitert til Madagaskar. På partnerkonsultasjonen i
Chiang Rai i begynnelsen av mai var det stor
interesse for utviklingskonseptet Use Your Talents,
som ble presentert av utsendinger fra Madagaskar.
Representantskifte i 2015
Representanten til NMS på Madagaskar, Arild M.
Bakke, har fått ny stilling som ambulerende
teologisk lærer fra 1. april 2015, med bopel i
Antananarivo. Han skal undervise i fagene
pastoralteologi og missiologi, både i og utenfor
Madagaskar. NMS i Stavanger jobber nå med å
rekruttere en ny representant.
Vervet som generalkonsul
Arild
M.
Bakke
fortsetter
som
honnorær
generalkonsul også etter at han slutter som
representant for NMS, så framt det ikke igjen blir
norsk
ambassade
på
Madagaskar.
Generalkonsulatet, som til daglig betjenes av en
konsulatsekretær, flytter ved årsskiftet til bydelen
Ambohibao, midtveis mellom flyplassen og sentrum
av hovedstaden.
Madagaskar på GF
Det vil være mange forfriskende vindpust fra Det
Indiske Hav på GF i Oslo neste uke. En stor gassisk
delegasjon og flere misjonærer i aktiv tjeneste vil
være synlige på forskjellige måter – på konserter,
seminarer, stands og på søndagens gudstjeneste i
Oslo Domkirke. Her vil vi særlig minne om
storseminar på fredag 4. juli kl 17.00 i stevnehallen
om «kvinnenes plass og rolle på Madagaskar». Kl
22.00 denne fredagen blir det også «Madagaskarkro» i stevnehallen.
Utbygging på Isoraka
Gode inntekter på gjestehus og restaurant på
kirkesenteret på Isoraka gjør det nå mulig å bygge
ut kapasiteten. Hvis alt går etter planen, starter
byggearbeidet i juli måned. I første omgang får en
fem nye gjesterom med bad. Når utbyggingen er
ferdig, skal det bli mulig å ta imot større
reisegrupper.
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Feiring av nasjonaldagen 26. juni

Den gassiske nasjonaldagen ble høytidelig feiret over
det ganske land i dag. Det var stor stemning på
Mahamasina stadion (se bildet), - ikke minst gledet
de mange frammøtte barna seg over en praktfull
forestilling av ca 200 skoleelever.
Hele landets
toppledelse og et tallrikt diplomatisk korps fikk prøvd
sin tålmodighet med å stå mye oppreist under den
halvannen time lange militærparaden. Men det var
en følbar glede over at en igjen kunne feire 26. juni
med et legitimt styre i landet.
Ny helsestasjon i Ambatovinaky
Den
gamle
og
tradisjonsrike
klippekirken
i
hovedstaden er blitt en skikkelig arbeidskirke, med
radiostudio, kontorer og konferanserom i etasjene
nedover klippeveggen. Nylig ble det også innviet en
helsestasjon helt nede ved gatenivået (se bilde på s.
1), som skal gi et helsetilbud til de aller fattigste. En
etterkommer av en av pionermisjonærene har, i
samarbeid med NMS, finansiert utstyr til dette
helsesenteret.
Stor enkeltgave
NMS har mottatt en gave på 500.000 NOK til
kirkebyggfondet. I nært samarbeid med kirkeledelsen
i FLM og synodepresidentene er gaven nå fordelt på
22 kirkeprosjekter, ett i hver synode. Først og fremst
går gaven til innkjøp av bølgeblikkplater til kirker
hvor veggene allerede er reist.
Ny synodepresident i Faradofay
Rakotondravony Manarintsoa er valgt som ny
synodepresident i Faradofay. Dette valget skjedde
etter en lengre tid med stridigheter i synoden.
Tekst og bilde: Arild M. Bakke
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Folk i farta


Henriette Sanne og Fara Toamana
slutter nå sin tjeneste som støttelærere.
I august tar ekteparet Nora Nesje og
Magnus Vatne over stafettpinnen.



Liv Bente og Lars Gøran Strømhaug, med
to barn, er klare for tjeneste på kultur- og
kompetansesenteret Lovasoa, Antsirabe. De
kommer til Madagaskar i august.

Arild M.Bakke

Ramiaramanana Andosoa
Sekretær på NMS-kontoret
Isoraka, Antananarivo
Gift med Zo, 2 barn
31 år

Det er en smilende og positiv ung kvinne vi møter på
NMS-kontoret i Antananarivo. Ando tar imot oss med
oppriktig interesse. Hun er svært imøtekommende
og gir tydelig mye av seg selv. Dette gjelder både i
jobb og frivillig arbeid.
Ando er aktiv i FLM-kirken Ambatovinaky. Det er
denne kirken hun er vokst opp i og som hun har gått
i når hun ikke har vært i utlandet. Hun forteller at
hun liker veldig godt å synge, spesielt lovsanger.
Sammen med sin mann og sin bror, har hun dannet
en frivillig organisasjon som heter ”Kristne går
framover”. Denne gruppen engasjerer seg i
evangelisering, korsang og catering. Det viktigste er
å spre budskapet om Jesus. Alle inntekter blir brukt
til å hjelpe fattige, syke eller andre trengende, i eller
utenfor kirken. Når de tar på seg å lage mat til et
arrangement, trykker de ofte menyer, sanghefter
etc. Disse inneholder også bibelvers og informasjon
om hvor en kan finne et kristent fellesskap.
Videre går hun i opplæring med tanke på å kunne bli
hyrde – mpiandry - i kirken. Ando sier at hun gjerne
vil hjelpe folk med deres åndelige problemer og
lengsler. Hun forteller med stor innlevelse at hun har
”kall” til å hjelpe de som er fattige i troen til et rikt
liv i Jesus.
Ando har studert i Frankrike og Italia. Språk er
hennes spesialfelt og hun behersker 5 språk.
Foruten gassisk klarer hun seg bra på fransk,
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italiensk, spansk og engelsk. Siden hun liker å lære
språk, er det ikke overraskende at hun liker å reise,
gjerne til nye steder. Favorittlandet er Italia, men
hun sier at det også ville være spennende med en tur
til Norge.
Hun har i en periode på tre år jobbet ved den
gassiske ambassaden i New Dehli. Det var
spennende år, men jobben var krevende med stort
arbeidspress. Dessuten var dette en vanskelig tid for
ambassaden, ettersom dette var under og like etter
kuppet på Madagaskar. Forholdene var til tider
kaotiske på den gassiske ambassaden og en hadde
begrenset med penger til disposisjon. Hun og
familien måtte derfor flytte inn i et hus som ikke
akkurat var av de fineste, med nærhet til både slum
og andre sosiale utfordringer. Den eldste gutten gikk
på fransk skole og likte seg godt der. Men etter 3 år
var det tid for å reise tilbake til Madagaskar.
Siden november har Ando vært den første en møter
når man kommer opp trappen til NMS-kontoret. Hun
vil gjerne ta godt imot alle som kommer, men noen
ganger er det vanskelig ettersom hun sitter bak et
glassbur og er mye opptatt med korrespondanse,
dokumentskriving, korrekturarbeid og kassebok. Men
hun oppfordrer alle som kommer på besøk til å hilse
når de kommer opp. Så skal de nok få et smil og en
hilsen tilbake. Foreløpig blir det ikke på norsk, men
med hennes språkøre blir vi ikke overrasket om hun
også lærer seg norsk!
Tekst og foto : Terje Evensen
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Oppfølging av tradisjonelle
jordmødre
Kunnskap er vesentlig for å kunne gi et godt tilbud til gravide.
Kvinner på landsbygda skal kunne føde uten unødvendig fare for
eget eller barnets liv. NMS støtter et jordmorprosjekt som bidrar
til opplæring og oppfølging. I den forbindelse er det avholdt flere
kurs for å styrke kompetansen til tradisjonelle jordmødre på
landsbygda.
Nylig ble også 20 sykepleiere, helseledere og leger kurset over 6
dager på kirkens sykepleierhøyskole på Antsirabe. Der ble det
lagt vekt på kunnskap om hygiene, innføring i nødvendig utstyr
og bevisstgjøring på viktigheten av å føde på en helsestasjon
eller sykehus. Svært mange gravide kvinner på landsbygda føder
hjemme uten tilgang til sterilt utstyr og med liten mulighet for å
få hjelp om det skulle oppstå komplikasjoner. På kurset fikk
helsemedarbeiderne både teoretisk og praktisk opplæring.
Rollespill og drama er en viktig del av undervisningen slik at
læringen skal bli så konkret og realistisk som mulig.
Tekst og foto: Terje Evensen/Jane Markhus

Deltagere på kurs for helsepersonell

Faktaboks
I dette prosjektet fokuseres det på opplæring
av tradisjonelle jordmødre på landsbygda.
Det er laget eget undervisningsmateriell og
en pakke med det nødvendigste av utstyr.
Målet med prosjektet er å sikre tryggere
fødsler og bedre kontroll i svangerskapet.

Støtte ”Mor-barn-helse”, DB 623 474

Bygg organisasjon
Lederutvikling
spennende ut.
det er enklest
motiverende
evangelisering

og organisasjonsbygging høres ikke så
Det er ikke denne typen misjonsarbeid
å finne givere til. Generelt er det mere
med diakonale hjelpeprosjekter og
i områder hvor evangeliet står svakt.

Men kanskje vi får aller størst effekt av våre penger
når ledere på ulike nivåer blir utrustet og lar seg
mobilisere. Når lokale ressurser og menighetens
talenter frigjøres, skjer det noe positivt også i forhold
til diakonale oppgaver og nye misjonsutfordringer.

Både i februar og i mai ble det arrangert workshops for
nasjonale og regionale ledere i Den gassisk-lutherske
kirke (FLM) på Lovasoa på Antsirabe, med støtte fra
NMS. På den første samlinga ble det gjennom foredrag
og samtaler drøftet hvordan kirkens ledere kan bli
bedre dyktiggjort. På det andre samlinga var en
opptatt av å finne arbeidsformer som kan stimulere og
styrke frivillig innsats. Det er viktig at talenter
blomstrer også når det kommer noe bistandsstøtte.
Ingen er tjent med avhengighet.
Arild M. Bakke

Støtte til «Bygg organisasjon», LO 723 617

Be for generalforsamlingen til Det Norske Misjonsselskap i Oslo og den store
delegasjonen som kommer fra Madagaskar. Be om at de gassiske gjestene
både kan være til velsignelse og bli velsignet.
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