Nyhetsbrev, høsten 2015
Kirkeprogrammet Partnership in Development (PID) er som en bro mellom våre 4 land. Den krysser over
kontinenter og kulturelle forskjeller og bringer nærhet og kontakt med grasrota. Det er broer av
vennskap og gode relasjoner. Vår forbindelse med Litauen er en annen bro. Vennskapsbroene formidler
bedre liv og forvandling til Liberia, Zimbabwe, Sierra Leone, Litauen og Norge.

Mange av våre partnere samlet på kompetanseseminar i september

Takk for Sommergaven 2015; hele 94.350 kroner!
Takk til alle dere som trofast støtter arbeidet vårt økonomisk!
Sommergaven i år har gitt en fantastisk sum pålydende kr. 94.350!
Penger som vil være med på og gi mange mennesker et bedre liv!
TAKK for stor giverglede! Hvert år åpner vi for at våre støttespillere
kan gi en sommergave til Metodistkirkens misjonsarbeid. Disse pengene
gjør det mulig for oss med større sikkerhet å kunne love langsiktig støtte
til ulike prosjekter.

Høstgave til misjonen
Vi vet at mange ønsker å støtte det generelle arbeidet vårt, og dette
er vi veldig takknemlige for! I papirutgaven som sendes ut av dette
nyhetsbrevet sender vi med en giro for de som ønsker å gi en høstgave til
misjonen. Som giver til Metodistkirkens Misjonsselskap får du
skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Takk til alle
misjonsvenner for viktig forbønn og giverglede!
Metodistkirkens Misjonsselskap
Postboks 2744, St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no
Web: http://www.misjonsselskap.no
Kontonummer: 3000 13 88084
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0172 Oslo

Sommerfesten
Sommerfesten på Drottningborg ble vellykket på alle måter! Også
misjonsmarkedet på lørdag ble et av tidenes beste. Totalt ble det
samlet inn kr. 132.000. Innsamlingen i år gikk til skolepenger til barna på
barnehjemmet på Old Mutare i Zimbabwe, Fairfield Childrens` Home. Det
er 75 barn i alderen 5 mnd til 21 år. Det koster 150 kr pr mnd i
barneskolen og 500 kr pr mnd for ungdomsskole og videregående skole.
Selve misjonsmarkedet ble holdt i møteteltet pga regnet, men det la ingen
demper på entusiasmen; heller tvert imot! Det ble solgt kaffe og sveler, klemmer og godteri, steinfigurer fra
Zimbabwe, veiebukser og babytepper, og masse hjemmeproduserte, flotte produkter – for å nevne noe. Det
var ingenting å si på kreativiteten! I tillegg arrangerte MBU et misjonsløp, som ga god inntekt og stor
stemning!
På et seminar på Sommerfesten fortalte våre to voluntører Bjørn
Martin Broback og Marianne Munz levende fra sine opplevelser.
Seminaret, som kun ble holdt en gang, var det best besøkte
seminaret av alle, med over 70 tilhørere! De har hatt fem måneders
nærkontakt med afrikansk kultur og de la ikke skjul på at
oppholdet har forandret dem, og vil være noe de bærer med seg
videre. Bjørn Martin og Marianne mente at besøk til våre
misjonsland er helt avgjørende for entusiasmen og engasjementet
for misjon blant de unge. Når de unge kommer hjem vil de være
med å påvirke menigheten til å engasjere seg utenfor sine egne
rekker. Vi takker Bjørn Martin og Marianne, og alle som gjorde en
innsats for misjonen på Sommerfesten! Vi gleder oss over dette
fellesskapet med utrolig mange engasjerte mennesker!

Høgskolen Betaniens Diakoniaksjon går til Compound 3
Hospitalet.
Den 22. september var Emma, Jonathan og Øyvind med på
Betaniendagen for studenter og ansatte ved Høgskolen Betanien i
Bergen. Hvert år har skolen en Diakoniaksjon og ofte er det vi i
Metodistkirkens Misjonsselskap som har fått nyte godt av aksjonen.
Innsamlingen skjer via loddsalg og trekningen foretas - nettopp på
Betaniendagen. Dette året var formålet det nye Compound 3 Hospitalet i
Grand Bassa og det kunne ikke ha passet bedre. Jonathan Kaipay som senator i Grand Bassa er President
Sirleafs høyest betrodde mann i fylket. Emma Okai er direktør for Codevpro, altså den ansvarlige for
byggeprosjektet. De fikk da også god tid til å presentere både seg selv, sitt land og det nye hospitalet for en
god gruppe studenter i auditoriet. Trekningen ble foretatt og det viste seg at Diakoniaksjonen hadde
innbrakt hele 40 000.- kr. Et strålende resultat! Dette er 3. gang det blir samlet inn penger til Hospitalet fra
Betanien. Hospitalet er et fellesprosjekt mellom Codevpro og regjeringen. Kirken har nå stort sett gjort sitt
og man venter på statens bidrag for at sykehuset skal bli ferdig og komme i drift.
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Kompetanseseminaret
I midten av september var ledelsen i prosjektene våre og vi i
misjonsselskapet samlet til kompetanseseminar på Gran i
Hadeland. Med programmet «Partnership in Development» har
vårt misjonsarbeid tatt store steg fremover. Snart har hver eneste
menighet sitt eget prosjekt og sin egen partner, under ledelsen og
veiledningen til misjonsselskapet. Begeistringen i Liberia, Sierra
Leona og Zimbabwe for denne måten å samarbeide på er stor.
Samtidig fortsetter programmet å videreutvikles, både i innhold og i
omfang. En viktig del av utviklingen i programmet er deling av erfaring og å utvikle kompetansen både hos
vårt misjonsselskap og hos partnerne våre. Kompetanseseminarene er det store samlingspunktet der alle
partnerne kommer sammen. Hovedfokuset i år var antikorrupsjon. I flere av landene vi jobber i skjer det
tiltak på statlig nivå for å bekjempe korrupsjonen. Det er stor oppmerksomhet om korrupsjon og hva det gjør
med samfunnet. Det gjør det enda viktigere at vi har en god strategi mot korrupsjon. Hvordan en utvikler
systemer som beskytter mot korrupsjon er en viktig del av samtalene. Gråsonene er mange og det er lett å
rasjonalisere handlinger som er akseptert i den lokale kulturen og som det er vanskelig å unngå.Et nøkkelord
er åpenhet (transparency). Alle utbetalinger, kontant eller gjenstander, må skje i åpenhet ovenfor
overordnede og samarbeidspartnere. NORAD har nulltoleranse for korrupsjon og det er viktig at alle tilfeller
blir rapportert, selv om det kan få store konsekvenser for programmet. Det var et stort engasjement rundt
temaet. Gode og viktige dager sammen, på kompetanseseminaret, styrket både partnerskapet og vennskapet!

Jonathan Kaipays takketale
I forbindelse med kompetanseseminaret i september ble den nybakte
senator Kaipay også invitert med. Han ville gjerne til Norge «en siste
gang» for å takke samarbeidspartnerne både i Metodistkirken og i
Misjonsalliansen. Om det blir siste gang er det vel de færreste som
tror! På lørdags ettermiddag i Centralkirken i Oslo hadde vi
vennefest. Her fikk Jonathan ordet: «Vår samling her i dag bringer
tankene mine atskillige år tilbake i tiden. Med minnene av vårt partnerskap
friskt i minne, vil jeg kort snakke om hva jeg anser å være et gjentagende
tema i min trosreise. Dette temaet er «Belønningen av trofast tjeneste.» I
2008 ble han utnevnt som koordinator for Codevpro programmet. Da Codevpro kontoret ble utvidet til egen
avdeling i kirken under navnet DCS, Department of Community Services, ble Jonathan forfremmet til
avdelingsdirektør for DCS. Programmet innprentet viktige bibelske verdier: «Jeg har lært en hel del, spesielt
i å utvikle og holde fram verdiene ærlighet, integritet, troverdighet og åpenhet når det gjelder å administrere
de enorme summene med penger gitt av partnerne under mitt lederskap av Codevpro og lignende
programmer». Han vil gjerne at det varme partnerskapet med Norge skal fortsette også for hans del: «Jeg
erklærer at mitt kontor skal være åpent uansett når dere velger å kontakte meg. Jeg vil også ha åpne
kommunikasjonslinjer mellom mitt kontor og dere.»
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Besøk i menighetene, søndag 20. september
Denne søndagen satte misjonskontoret afrikansk preg på 9
metodistmenigheter! Følgende menigheter fikk besøk fra et av våre
samarbeidsland: Arendal, Skien, Larvik, Oslo Bjølsen, Oslo Central,
Hønefoss, Moss, Kjølberg og Halden. Vi gjorde dette som en del av vårt
kompetanseseminar. Vi ville at våre partnere skulle få en opplevelse av
hvordan det er å være til stede på en vanlig norsk gudstjeneste. Samtidig
ville den gjestfrie (alle våre menigheter er gjestfrie!) menigheten virkelig få
nærkontakt med en afrikansk misjonspartner. Rapportene tilbake var
oppløftende. Flere nevnte at det å få reise til en norsk menighet var en god erfaring. De som reiste utenfor
Oslo satte pris på reisa ved at de fikk se litt mer av landet vårt. Musafare Mususa og Sam Grimes reiste med
tog, det var en opplevelse i seg selv! Gelly Miti frydet seg over å komme til Hønefoss og se sitt eget bilde på
konsert-plakaten på fortauet utenfor kirken. Dette er gode signaler. Victor Massaquoi gjorde stor suksess i
Halden med sitt engasjement og gode humør. Men han var også dypt imponert over menighetens overgivelse
til misjonsprosjektet sitt. Slik kan vi gå nedover på lista. Hjertelig takk til alle menighetene som tok imot en
gjest og gav plass til hilsener og prosjektpresentasjoner denne søndags formiddagen. You did well!

ECOM-møte med migrasjon som ekstra tema
Hvert år reiser misjonssekretæren på European Commission on
Mission møte. Møtene holdes på omgang blant landene som er
med. Alle land i Europa som har metodistkirker og misjonsarbeid
i andre verdensdeler er med på møtene. Formålet er å orientere
hverandre og samarbeide så langt det er praktisk mulig. Et annet
formål er å drøfte misjonstemaer som er av felles interesse. I år var
det Sveits og Zürich som var vertskap. Denne gang var det i tillegg ett tema som alle var opptatt av, nemlig
flyktningene som strømmer inn over våre landegrenser. Et av spørsmålene som kom opp var: Hvordan kan
misjonsstyrene være behjelpelige overfor menighetene i denne situasjonen? Det ble pekt på 3 områder hvor
misjonskontoret kan brukes som en ressurs:
1.Hjelpe og støtte menighetene/ pastorene med opplæring av legfolk, ressursbygging og økonomisk
starthjelp. 2. Oppmuntre arbeidet blant flyktninger ved å skape møteplasser, svare på forventninger,
myndiggjøre lekfolk og legge strategier for integrasjon. 3. Arbeide med holdninger og tilnærminger. Kalle
kirken til å akseptere våre nye brødre og søstre og deretter integrering som en del av vår misjon. I Sveits har
Metodistkirken svart på utfordringen som flyktningene reiser gjennom å opprette et eget kontor som kun
driver med migrasjon.
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Aksjon Container til Liberia
For 1. gang på mange år går vi nå inn for å sende ut en container
til Liberia. Bakgrunnen er at vi har fått tilbud om å overta 10
paller med nytt og lite brukt tøy fra Stavanger Universitets
Sykehus. Dette er noe som det er god bruk for i Liberia, blant annet
på det nye sykehuset som er nevnt ovenfor. Alle menighetene i Norge
blir spurt om å tenke på, be for og fylle containeren, mens
menighetene i Stavanger og Sandnes har fått et særskilt ansvar med å
administrere dette. Det er fordi Vivat internasjonal A/S i Stavanger
vil stå for utsendelsen av containeren til Monrovia. Det vi ønsker å fylle opp containeren med er utstyr til
sykehus som krykker, rullestoler osv. Det er alltid aktuelt med utstyr til skoler, skrivesaker og kladdebøker.
Leker til barn og pent brukt eller nytt tøy er aktuelt. Bli med på denne landsomfattende dugnaden for å få
fylt og sendt av gårde containeren. Penger til utsendelse og avgifter er også velkomment.

Home of Hope i Nyadire, Zimbabwe
Barnehjemmet Home of Hope er et hjem der foreldreløse barn møter
kjærlighet og omsorg, men også får hjelpe til med praktiske ting og lære
seg det som er viktig i en familie. Dette er målet for barnehjemsprosjektet i Nyadire, Zimbabwe. Sin begynnelse fikk barnehjemmet
Home of Hope (Håpets hjem) gjennom Metodistkirkens misjonær, Rut
Lindgren for lenge siden. I løpet av Ruts lange arbeidstid (46 år) og hennes
tid som pensjonist i Zimbabwe, tok hun vare på over 100 barn i sitt eget
hjem. Da hun døde etterlot hun en barneskare på 8 barn i forskjellig alder; de
minste barna ble tatt vare på av
barnehjemmet Home of Hope, mens de
som var myndige regnet man med at kunne
klare seg på egen hånd. Etter hvert ble en
del av disse barna flyttet til slektninger. Gjennom et lite fadderprogram er
vi med på å støtte Ruts barn med hjelp til skolepenger og daglige utgifter.
Barnehjemmet Home of Hope vil, med støtte fra Misjonsrådet i den
Finlands svenske Metodistkirken, endre strukturen på barnehjemmet. Det
bygges nå flere boenheter hvor 6-10 barn skal bo sammen med en voksen;
sammen som en familie, med ansvar for sine små avlinger og sine husdyr.
Barna lærer seg at å rydde, vaske og lage mat er alles ansvar i en familie. Det vil også bli sørget for at de får
grunnleggende utdannelse.
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Det er lenge igjen til jul...!
- Men plutselig er julen her, så det er det lurt å begynne og planlegge gaver
allerede nå! Metodistkirkens Misjonsselskap har i flere år gitt mulighet for
å gi alternative gaver.
Det er så mange av oss som har "alt", men vi liker likevel å bli husket og tenkt
på. Derfor er det hyggelig å kunne få, - og gi, en meningsfull gave ved at noen
som virkelig trenger det blir den egentlige mottakeren! Vi håper at mange vil
finne glede i å gi bort en gave med håp og framtid til jul, og gjerne også til
andre høytider og merkedager.
*****

For Gud er èn og èn mellommann (bro) er det mellom Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv som løsepenge for alle.
1. Tim 2.5
Vi ønsker alle en fortsatt god og velsignet høst!
*****

Øyvind Aske
Misjonssekretær

Anne Ng Forster
Bistandskonsulent
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