Nyhetsbrev, julen 2015

I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor
i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord
Så umerkelig så stille,
byens gater helt forlatt,
ingen opptog for den lille,
lyset kom en vinternatt
B. Eidsvåg

Takk for at du er en av våre trofaste misjonsvenner!
Vi i Metodistkirkens Misjonsselskap setter stor pris på støttespillerne
våre både når det gjelder deres økonomiske gavmildhet, men også
deres tilstedeværelse på andre måter. I høst, da det stormet som verst
rundt raseringen av bistandsbudsjettet, møtte mange av våre
misjonsvenner opp under demonstrasjonen foran Stortinget, og vi vet at
mange også hadde dette med på bønnelisten sin. - Og heldigvis snudde
politikerne, og vi kan fortsette vårt viktige arbeid i Afrika! Takk for all
støtte i denne saken!
Ønsker samtidig å takke for alle gaver som har kommet i forbindelse med
Høstgaven 2015. Vi har mottatt 53.800 kroner som kan brukes som frie midler der det trengs mest! Vi
opplever alltid stor giverglede hos våre misjonsvenner, og dette understreker det generalsekretæren for
Digni, Jørn Lemvik, sa i forrige uke: «Dersom alle gav like mye i snitt som misjonsfolket, ville det nesten
tilsvart et helt bistandsbudsjett». I dette nyhetsbrevet har vi lagt ved en giro for Julegaven 2015, og vi håper
den vil bli godt mottatt, også i år!
Takk for at deres sjenerøsitet og hjertevarme, og for omsorgen dere har for våre medmennesker!
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Julehilsen fra CELAD, Sierra Leone
Smart Senesie, Louisa Kamanda og Andrew Momoh gleder seg over å
kunne feire jul i et ebola-fritt Sierra Leone! «Vanligvis er julen en tid for å
være sammen i kjærlighet, glede og fred. I fjor, på denne tiden levde vi i stor
fortvilelse, usikre på hva som ville skje i neste øyeblikk. Lyden fra ambulansesirenene erstattet de lystige lydene og de vakre kirkeklokkene som skulle ringe
julen inn. Gaver, som skulle bli gitt som symbol på kjærlighet, vår varme og
våre klemmer; alt uteble. The viktige budskapet om Jesu fødsel ble mottatt sammen med budskapet om
mange dødsfall, både hos gamle og unge, på grunn av det grusomme ebola-viruset. Vi er takknemlige til
Gud for at dette nå hører fortiden til. Vi kan nå glede oss og feire Hans fødsel som vanlig, ved å dele gaver
og kjærlighet. Vi takker våre venner og partnere i Norge, Liberia og Zimbabwe som sto sammen med oss i
prøvelsens tid, og med Guds hjelp kan vi alle nå feire en deilig jul! Vi ønsker dere Guds kjærlighet og nåde i
denne julefeiringen! Med ønsker om en god jul og framgangsrikt nytt år!»

Julehilsen fra CODEVPRO, Liberia
Emma B. Okai, Sam Grimes og Obadiah Momo
sender en julehilsen fra kontoret i Liberia.
«Kjære venner,
Juletiden er her igjen, halleluja!
Julen er tiden da folk overrasker sine venner, familie
og dem de er glad i.
Julen er tiden da folk husker på mennesker som er
viktige i livene deres.
Julen er tiden da folk husker på en glede for hele
folket og at en Frelser er oss født. Julen er tiden da folk hilser på hverandre og forteller om Kristi kjærlighet
til hele verden.Vi vil tenke på, og huske de som har holdt oss i hånden og løftet oss opp når vi har vært nede.
Det er en julegave til oss. Vi ønsker å sende ut varme julehilsener til alle våre partnere og søsterkirker. La
oss tenke over grunnen til julehøytiden, når vi i år feirer jul. La oss dele og gi med et villig hjerte; la oss
være til glede for en bror eller en søster. God jul og et framgangsrikt nytt år!»

Julehilsen fra Chabadza, Zimbabwe
Gelly Miti og Webster Mbira på Chabadzakontoret hilser alle
menigheter og støttespillere fra prosjektlandsbyene:
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Gjennom deres kjærlighets-handlinger til våre lokalsamfunn opplever vi
Guds sanne kjærlighet. Skolene, klinikkene og de mange andre
landsbyutviklings-prosjekter er blitt fullført ved deres hjelp, og dette har
rørt ved lokalbefolkningens hjerter. Dere har vekket til live et nytt håp i
disse landsbyene; et håp om et bedre liv og en lysere framtid. Og våre landsbyer vil ikke glemme dette: Dere
har gitt oss håp om en bedre framtid fordi dere først viste oss kjærlighet. Vi setter stor pris på dere! Vi
ønsker dere en god jul og et framgangsrikt nytt år!»
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Julehilsen fra Helen og Bill Lovelace, Litauen
“Let the love flow“ har blitt favorittsangen til det nystartede Soul
Children koret i Metodistkirken i Litauen, barn og unge formidler
sangen med full innlevelse både når det gjelder ord og bevegelser.
Budskapet om at den kjærligheten som Gud har vist oss skal strømme
gjennom oss til andre mennesker er mer aktuelt enn noensinne – det er det
godt å bli minnet på og det er også vår julehilsen til dere alle – Let the love
flow! Vi har vært gjennom en spennende og velsignet høst i kirkene våre i
Litauen – vi har startet Soul Children kor med hjelp fra Molde Soul Children
og Metodistkirken i Molde, vi har sett flotte resultater fra Timoteus ledertreningskole, vi har blitt inspirert
gjennom School of Congregational Development i Tallinn, en av menighetene våre har sammen med
kommunen satt opp treningsapparater i parken utenfor kirken, en annen
menighet har utvidet lekeparken på gresset utenfor kirken, vi ser nye
foreldrebarn grupper, nye etter-skoletid tilbud starte opp og vi skal snart
utvide etter-skoletidtilbudet i en av menighetene med ett ”Life Skill” senter
hvor vi forbereder barn og unge til et voksenliv med ansvar. Utfordringene
for kirken vår er å være en kirke der folket er, bringe kirken til folket, bli
synlige slik at mennesker i Litauen skal oppleve at vi er en livsnær kirke, en
kirke som bryr oss ved at vi Let the love flow!
Vi ønsker dere alle en riktig god og velsignet julehøytid – Let the love flow!

Den flotte kirken på Mutambara er innviet!
På Mutambara har de i flere år holdt på med byggingen av
den nye kirken. Menigheten har gjort masse arbeid,
dugnadsinnsatsen har vært stor. Kirken står nå ferdig og
ble innviet i slutten av november! Dette er blitt en stor
kirke, som rommer menigheten på 1200 mennesker,
bestående av både skoleelever og folk i de nærliggende
landsbyene! Mange kirkebenker er på plass, men behovet for flere benker er der fremdeles. Du kan være
med å bidra med kirkebenker ved å gi et gavekort fra våre alternative gaver til noen til jul! Kirkebenken blir
laget av verkstedet på Mutambara, så dette blir også en flott mulighet til samtidig å støtte snekkerverkstedet
på Mutambara!
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Anne Ng Forster i Monghere, Sierra Leone
Mens morgendisen fremdeles ligger søvnig over humpete grusveier, og
solen prøver å bryte gjennom med de første varme strålene, prøver
bilen vår å komme seg innover i landskapet ved å unngå de dypeste
vanndammene og de største hullene i veien. Stemningen i bilen er langt
fra søvnig! Afrikansk popmusikk på stereoen, masse latter og høylytt
samtale. Vi startet før morgengry og gleder oss til en lang dag med besøk i
flere landsbyer for å se på CELADs prosjekter. Vi er på vei til Monghere, en liten landsby som ligger 3
timer unna Bo, en av de store byene. Egentlig ligger ikke landsbyen så veldig langt unna, men de elendig
veiene gjør at kjøreturen tar tid! Her venter de på oss for å vise fram de nye latrinene de har bygget på flere
steder i landsbyen. Den ene ligger ved møteplassen sentralt i landsbyen, den andre ligger ved moskeen og
den tredje ligger ved Metodistkirken. Alt godt planlagt av landsbyen selv. For det er de som har bestemt at
de trenger latriner, og det er de som har bygget dem. Ja, de har fått midler fra Metodistkirkens
Misjonsselskap og Norad, og ja, de har fått støtte og opplæring av staben på CELAD-kontoret, men dette er
landsbyens prosjekt; det er de som har stått for mesteparten av jobben. De har laget murstein, hentet sand og
vann og brukt arbeidskraft, så eierfølelsen til prosjektet er stor! Og de har sett at de kan. De kan gjøre noe
for å bedre sin egen situasjon! Behovet for skole i landsbyen er prekært. En av skolene er et stykke unna og
barna må krysse elva over en utrygg bro. Vi sitter med hjertet i halsen helt til alle barna er vel hjemme. Den
andre skolen ligger ved kirken. En liten skole bygget av leire og stokker. Folket i Monghere har sett at de
kan jobbe sammen om et felles mål, jobbe sammen for en bedre framtid for barna, ved å gi dem tilgang på
skole og utdanning. Det blir ny skole i Monghere! En skole som bygges av landsbybefolkningen, for barna i
landsbyen, med støtte fra Misjonsmessa i Centralkirken i Oslo! - Stemningen er fremdeles god i bilen da vi i
ettermiddagssolen kjører videre gjennom det grønne og frodige området. Vi gleder oss over en landsby som
vet at barna er framtiden, og at utdanning er den viktigste gaven man kan gi barna sine!

Øyvind Askes besøk til Lavulema, 18. november 2015
Vi ruller inn i Lavulema midt på heteste tiden etter middagstid. Vi er
flere biler i følge siden det er mange som vil være med for å markere
denne viktige begivenheten for det vesle lokalsamfunnet Lavulema.
Begivenheten er den største noensinne i landsbyen på 150 innbyggere:
ny brønn og rehabilitert skole. De har bygget et tak av blader og plassert
ut stoler på plassen foran skolen. Slik kan de besøkende og andre
prominente gjester sitte i ly av den sterke solen. Det er invitert flere
myndighetspersoner. Her er representanter for de tradisjonelle chiefene,
regionale og lokale myndigheter, representanter fra skolemyndighetene og fra kirkens hovedkontor i
Freetown. CELAD som er Norges samarbeidskontor er selvsagt her og den lokale prosjektkomiteen. Et
misjonær-ektepar fra USA og Misjonssekretæren fra Norge. De fleste holder taler. I min tale understreker
jeg som så mange andre at det nå er foreldrenes plikt å sende barna til skolen. Skolebygget blir ikke skole
før barna får undervisning! Programmet tar et par timer, jeg får æren av å klippe båndene både til skolen og
vannpumpa. Så er de innviet i den tre-enige Guds navn. Jeg hilser så mye fra grasrota i den andre enden som er Halden UMC. Folket i Lavulema er svært takknemlige for samarbeidet og hilser tilbake. Skolen er
blitt så flott og blinker i sola som en perle. Vannpumpa er en skatt som kommer til å velsigne landsbyen på
så mange måter. Sannelig, dette er en gledens dag for Lavulema!
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Evaluering av Chabadza programmet i Zimbabwe
«Før var det villmark her, nå yrer det av barn». Dette ble skrevet på
blokka under evalueringen av skole-prosjektet i Saungweme. Denne
setningen kan gå igjen som en overskrift for å beskrive Chabadza
prosjektene i Zimbabwe. Evalueringen ble foretatt for å vurdere om
Chabadza har oppnådd målet sitt, for å dokumentere eventuell lærling og
for å gi anbefalinger om framtiden for programmet. Der hvor det nå er et
fullt oppegående moderne anlegg for desinfeksjon av kyr i Nyamacheni,
var det før bare solsvidd mark, kratt og tistler. Der hvor det nå er en fullt utviklet skole i Matombo med to
skolebygg og 3 lærerboliger og latriner var det før et halvferdig skolebygg uten tak. Der hvor broen nå
binder sammen trafikken fra hovedveien til landsbyen Chitora var det før en bratt stige ned i elveleiet fra en
ødelagt bro. I tørketiden for de modigste. I regntiden var ikke dette noen farbar rute. Dette er bare 4
eksempler på 8 prosjekter som ble gjenstand for evaluering i oktober. I alt pratet vi med 166 mennesker som
hadde en tilknytning til prosjektene, 94 menn og 72 kvinner. Landsbyene og lokalsamfunnene har blitt
forvandlet gjennom Chabadzas utviklingshjelp. Barn, kvinner og menn har fått en ny framtid. Folk har fått
troen på seg selv. Jo, Chabadza har nådd målene sine. Hovedkonklusjonen til teamet er kort og godt: Mer av
det samme. Det nytter!

Aksjon container til Liberia
Containeren med 10 paller med nye og nesten nye sykehusklær ble
sendt fra Stavanger fredag 20. november. Disse klærne trengs ved den
nye store klinikken utenfor Buchanan i Liberia. En telefon til menigheten
i Stavanger var utslagsgivende for å fylle opp resten av plassen. Marit
Bjørnevik visste om at Nordea bank skulle tømme lokalene for skrivebord
og skap. Begge deler flotte møbler som går rett inn i sykehuskontorene i Buchanan. Jakob Trodahl i Vivat
International i Stavanger som fikk hentet dette på rekordtid. Noen stasjonære datamaskiner og noe klær kom
også med. Nå er de spente i Liberia. Ankomst til Monrovia Freeport er 29. desember.

Er du ikke helt ferdig med julegavene?
I år har vi mange nye gavekort fra Metodistkirkens
Misjonsselskap. Ved å gi et gavekort gir du 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. I år
tilbyr vi disse gavekortene:
 Leker og lys om kvelden til barnehjem i Liberia
 Kirkebenker til den nye kirken på Mutambara
 Såkorn til Liberia eller Sierra Leone
 Mat til gravide på Mutambara
 Sementsekker eller takplater til kirkebygg i Sierra Leone
Gavekortene kan lastes ned fra hjemmesiden, eller bestilles fra misjonskontoret.
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I det stille til de små, bringer Jesus håp om fred,
og han kommer da som nå, fra himlen til oss ned.
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom,
evig er han her tilstede,
nå står grav og krybbe tom.
B. Eidsvåg

Vi ønsker alle våre misjonsvenner
en velsignet julehøytid og et fredfullt 2015!
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