Nyhetsbrev, våren 2016
Bli fadder!

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»
Matt. 25,40

I Sierra Leone er de nå godt i gang med det nye fadderprogrammet!
4 forskjellige metodistskoler er med, og meningen er at skoleavgifter
skal bli betalt for elevene som er plukket ut til å få støtte, i tillegg til at
de får skoleuniformer og skolesekker med utstyr. De kommende to år
har myndighetene lovet å betale skoleavgift for alle barn, for å få dem
tilbake på skolen etter ebolasykdommen. I denne perioden har
fadderprogrammet derfor mulighet til å støtte lærerne med nytt materiell og
utstyr, som da vil komme enda flere barn til gode!
«I vårt fadderprogram er vi spesielt interessert i barn som er blitt
foreldreløse etter Ebola eller Aids, eller barn som har så fattige foreldre at
de ikke selv kan sørge for barnas skolegang», sier Louisa Kamanda, vår
program koordinator i Sierra Leone, «Vi ønsker også å hjelpe barna med enslige foreldre, og særlig jenter.» Louisa
oppfordrer foreldrene i landsbyene til å sende døtrene sine på skolen: «Utdannelse er viktig både for eleven, familien og
lokalsamfunnet!»
De nye programmene begynner med støtte til 100 barn, og vi håper vi kan øke antallet barn etter hvert som vi får flere
faddere. Ved utdelingen av skolemateriell på skolen i Rochen Kamadao (støttet av menigheten i Larvik og
søndagsskolen i Bergen Central) måtte Louisa fortelle håpefulle foreldre at ikke alle barna kunne komme innunder
fadderprogrammet: «Vi skulle veldig gjerne ha støttet alle elevene, men i første omgang er det 100 elever fordelt på 4
skoler som får støtte. Vi støtter de som har størst behov, og ønsker å prioritere jenter; vi vil at flere jenter skal få
utdannelse!»
Et lignende program er også startet i Liberia. Fadderprogrammene i Sierra Leone og Liberia er
kollektive fadderprogram. Å støtte et kollektivt fadderskap, betyr at beløpet fadderne betaler ikke
går til ett enkelt barn, men til alle barna i programmet, og vil bli brukt til skoleuniformer,
skolepenger, og annet barna trenger av skolemateriell. Fadderne vil derfor heller ikke få
oppdatering og bilder av ett barn, men av en gruppe barn som representerer alle barna og deres
hverdag.
For 200 kroner i måneden hjelper du til med å dekke skoleuniformer, gymtøy, sko, skolesekker
og skolemateriell for de barna som trenger det mest.
I tillegg til de eksisterende fadderprogrammene i Zimbabwe; på Mutambara og på Home of Hope
på Nyadire, har vi også startet et nytt kollektivt fadderprogram, Fairfield Children’s homes på Old
Mutare. På Fairfield bor det rundt 75 barn, fordelt på 8 hus, med hver sin «mor». Disse barna er i
forskjellig alder, så det blir en stor søskenflokk med ulike oppgaver i hjemmet, i tillegg til
skolegang og lekser. Gjennom Fairfield Children’s homes opplever barna at de har en familie med mor og søsken; her
får de utdanning og en kristen oppdragelse. De opplever at de også betyr noe i samfunnet og står på lik linje med andre
barn og unge.
For bare 200 kroner i måneden kan vi hjelpe barn ut av fattigdommen ved å gi dem utdannelse! Ønsker du å bli fadder
hos oss? Ta kontakt på fadder@metodistkirken.no eller ring 23 33 27 37.
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Årskonferansen i Buchanan, Liberia
Det var en stor norsk delegasjon til Årskonferansen i Liberia i februar. Årkonferansen
2016 var den siste konferansen med biskop Innis som residerende biskop. Etter 16 år
er hans biskopsperiode forbi og han går av med pensjon. Det ville biskopen markere
ved å samle sine internasjonale venner rundt seg. Fra Norge var Anne og Øyvind fra
misjonskontoret representert, men også misjonsrådsmedlem Torill Langbråthen og tidligere
misjonssekretær Tove Odland. Konsulent Nils Atle Krokeide var på plass og også Janne og
Rune Øygarden fra Misjonsalliansen. Det var bare den amerikanske delegasjonen som var
større enn vår blant de internasjonale gjestene.
Det var biskopsnominasjonen som var den store saken
dette året. Her kom de store delegasjonene til USA og
Norge til sin rett. Vi ble raskt brukt som valgobservatører og stemmefunksjonærer.
Nominasjonsprosessen ble for øvrig ledet av biskop Yambasu fra Sierra Leone, les
mer om den spennende nominasjonen på våre hjemmesider! Vi brakte våre hilsener
fra Metodistkirken i Norge, biskopen og alle vennene i Norge under Årskonferansen.
Tilbake fikk vi en minneplakett hvor følgende stod inngravert: «UMC of Norway. In
grateful appreciation together in Christ (2001-2016), we our brothers and sisters of
the UMC in Liberia, present this plaque to you as a symbol of Christ`s love for us.”
Rev Dr John G Innis.
Under ordinasjonsgudstjenesten holdt Øyvind Aske sin preken til Årskonferansen,
med president Ellen Johnson Sirleaf (i blått på bildet) tilstede.

Uteklinikk på Mutambara

Som en del av vårt «Mother and Child Survival program» har misjonsstasjonen på
Mutambara uteklinikk, outreach, i 24 landsbyer. Noen av disse landsbyene ligger et
godt stykke unna Mutambara. Det er fint for mødrene og barna at det kommer en
helsestasjon inn til disse avsidesliggende områdene en gang i måneden, sånn at de
slipper å gå i flere mil til sykehuset. Teamet som reiser rundt består av 2 hjelpepleiere,
Agnes og Nota, en HIV/AIDS-konsulent Peter, og en sykepleier fra et av de statlige
sykehusene i området. Sykepleieren har med seg vaksiner, vitaminer og test-utstyr for
HIV/AIDS, som blir betalt av myndighetene, til oppfølging av mødre og barn under 5 år.
Kvinnene og barna samles under et skyggefullt tre, og er ivrig delaktige i diskusjonen rundt
dagens tema. Den dagen jeg var der var temaet viktigheten av amming, og hvordan
forbygge HIV/AIDS. Barna blir veiet i medbrakte veiebukser, og får de
vaksinene de skal ha i forhold til alder. Alt blir behørig notert ned i bøkene som
teamet har med seg, og på egne kort som mammaene har med. I tillegg drives
det familieplanlegging og HIV-testing. Disse uteklinikkene er viktige for
helsesituasjonen til kvinner og barn i landsbyene, og programmet treffer flere
av FN’s tusenårsmål. Denne dagen ble det også delt ut tepper, og luer fra
Strikkeklubben på Hønefoss. Veldig populært hos mødrene, og veldig stas for
oss som fikk lov til å dele ut det flotte håndarbeidet! Stor takk til alle dere som
trofast bidrar med tepper, sokker, luer og gensere, både på Hønefoss og i
mange andre menigheter; det blir virkelig satt pris på!
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Minneord om Lilly Andreassen
Lilly Andreassen, enke etter Harry P. Andreassen døde 28. februar, 94 år gammel. De
var metodistkirkens misjonærer i Angola fra 1952 til 1970. Da reiste Lilly og deres fire
barn hjem til Norge, mens mannen Harry stod ut sin biskopsperiode og kom hjem i
1972. Mens mannen Harry arbeidet med menighetsarbeid og som tilsynsmann i kirken,
hadde Lilly sitt kall som sykepleier. Hun fikk aldri realisert sitt kall som ansatt på et sykehus
eller klinikk, men hun arbeidet i det stille og på uformelle måter. Familien bodde flere år i
Malange (fra 1957) og på Kessua, og her fikk hun blant annet hjelpe leprapasienter ved at
de oppsøkte henne og hun renset sårene deres.Lilly beskrives som en sterk og bevisst
kvinne med mye kjærlighet. Hun tok vare på hus og hjem og alle gjestene som stadig
oppsøkte den norske misjonærfamilien. Det var afrikanske, portugisiske og internasjonale gjester. Lilly fikk hjelpe
mange mennesker, hun stod fast ved sin manns side og støttet ham i alt. Lilly hadde mye til overs for de angolanske
kvinnene. Hun hadde egne kvinnegrupper og lærte dem om håndarbeid og underviste fra Bibelen.Vi er takknemlige for
den uegennyttige og fantastiske tjenesten som Lilly og Harry P. Andreassen har lagt ned for det angolanske folket
gjennom et langt liv. Kirken i Angola hadde ikke vært den samme uten deres innsats. Det er mange som har grunn til å
takke for deres liv. egravelsen skjedde fra metodistkirken i Hamar 10. mars der pastorene Jorunn Wendel og Terje
Nilsen forrettet. Misjonssekretær Øyvind Aske hadde minneord fra misjonen. Vi lyser fred over Lilly Andreassens minne.

Vårgave til bruk der hvor det trengs mest

Vi er takknemlig for at mange ønsker å støtte arbeidet vårt! I
papirutgaven som sendes ut av dette nyhetsbrevet sender vi med
en giro for de som ønsker å gi en vårgave til misjonen. Gaven kan
gis ved å betale inn ønsket beløp med vedlagte giro, eller ved å gå inn
på hjemmesiden og gi en gave online. Som giver til Metodistkirkens
Misjonsselskap får du skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Regionalt senter
På grunn av ebola-epidemien har ikke universitetssamarbeidet kommet i gang før på slutten av 2015. Det har nå
blitt gjort forberedende møter for å ta opp dette arbeidet. En skriftlig avtale er nå laget og underskrevet av
metodistuniversitetet i Monrovia (UMU) og VID Vitenskapelige Høyskole (tidligere Diakonhjemmet). 11-15 april reiser
Professor Harald Askeland og Program direktør Leif Stapnes til UMU for å ha forelesninger i Verdi Basert Ledelse for
studenter og lærere ved universitetet. All ledelse er verdibasert!
Metodistkirkens Universitet i Liberia gjør nå det bevisste valget å introdusere
diakonale, kristne verdier for sin utdanning. Vi begynner med et pilotprosjekt
ved det teologisk fakultetet. Planene er å utvide. Man skal ikke forakte den
ringe begynnelse. Regionalt senter må også snart komme i gang med
forskning på prosjektene. Vi er nå i god gang med grunnmuren, blir den bra
så vil huset stå støtt. Fortsettelse kommer!
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Metodistmenighetene på Bjølsen og Birzai i Litauen er
vennskapsmenigheter!

4-6 mars besøkte 4 stykker fra Bjølsen Litauen og menigheten i Birzai.
De delte fellesskapet med hverandre med erfaringsutveksling, sang og
musikk. I tillegg hadde de lagt inn arbeidsoppgaver som de jobbet sammen
om. Da snakker vi om så ulike aktiviteter som konfliktforvandling,
dropslaging, bibelstudier og klokkekor. Søndag var det guds-tjeneste
med et etterfølgende måltid. Etter
gudstjenesten gjorde de også en evaluering hvor de slo fast at besøket hadde
bekreftet en felles ånd: de unge hadde funnet hverandre og Guds kjærlighet var i
aksjon.Når det gjelder fremtiden er det mulig å utveksle informasjon og artikler
gjennom e-post. Det går an å samarbeide og gi hverandre innspill under arbeidet
med prekener når det er naturlig å ha samme tema. Menighetene er enige om å
be for hverandre, besøke hverandre og utveksle sang og musikk.

Takk for kollekt til frie midler fra Misjonsdagen 2016

Vi gleder oss over deltakelse og godt engasjement i forbindelse med Misjonsdagen
2016! At det er stor interesse for misjonen ser vi på alle pengene som allerede har kommet
inn, og vi gleder oss til å få de innsamlede midlene fra resten av menighetene våre! De
brukes som frie midler der det trengs mest. Vi føler virkelig at dere står sammen med oss i
dette viktige arbeidet, at vi sammen skaper et åpent vindu mot framtiden for mange av våre
medmennesker! Vi er takknemlig og glad for all forbønn og økonomisk støtte!

Jobb til Allen og Peter?

Vi har for tiden to kvotestudenter fra metodistkirken i Liberia på besøk i Norge. De studerer teologi på MF. Allen
Paye og Peter Kaykpah kom til Norge i august 2015 og skal bruke to år på å ta hver sin Mastergrad. Begge er
pastorer i sitt hjemland og videreutdanner seg for å kunne gjøre en
enda bedre jobb for metodistkirken i Liberia. De bor på studenthjemmet på Bjerke og må klare seg med meget beskjedne midler.
De har sin ukentlige kirkegang på IMCO i Oslo, men siden de ikke
behersker norsk kan de ikke uten videre vikariere i en norsk
menighet. Nå ønsker de seg en jobb for å kunne spe på sin
økonomi med noen kroner. De er villige til å gjøre hva som helst, i
kortere eller lengre tidsrom. Det kan være vasking, rydding, maling
eller andre type sjauejobber, kort sagt jobber hvor de ikke er avhengige av å snakke norsk. Som kvotestudenter er det fullt lovlig
å jobbe ved siden av studiene, på lik linje med norske studenter.
Er det noen i våre menigheter (i rimelig nærhet av Oslo-området)
som kan hjelpe dem med en jobb? Si fra til misjonskontoret!
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Julegaven, 82.250 kroner!

Sammen med nyhetsbrevet som ble sendt ut før jul lå det en giro
som kunne brukes til å gi en julegave til misjonen. I løpet av ukene
rundt jul fikk vi inn 82.250 kroner! Pengene er ikke øremerkede og brukes
der hvor de trengs mest. Et fantastisk resultat; tusen takk!

Sommerfesten 2016

Sett av dagene 28.-31. juli til Sommerfesten på Drottningborg! Øyvind
Aske leder gudstjenesten i Fjære kirke fredag kveld, og på lørdag
ettermiddag kl 14-16 går det store Misjonsmarkedet av stabelen.
Misjonsmarkedet er et samarbeid mellom Metodistkirkens Misjonsselskap
og MBU. I år går inntektene fra misjonsmarkedet til Liberia. Vi vet at mange
starter med forberedelser til misjonsmarkedet allerede nå, og vi oppfordrer
alle til å ta med seg ting til utlodning eller salg, og til å klekke ut gode idéer
til inntektsbringende aktiviteter! På sommerfesten i fjor satte vi rekord; da
kom det inn hele 132.000.- på misjonsmarkedet! Vær med på å slå denne rekorden i år!
Årets tema for Sommerfesten er; Åpne hjerter – Åpne sinn – Åpne dører. Vi ønsker at vi skal være åpne for Guds ord,
åpne for hva Gud vil oss i dag i vår hektiske hverdag, og at vi skal være åpne for de som har det vanskelig i vårt
samfunn. Mange kjenner også igjen temaet som den verdensvide Metodistkirkens motto.
På seminaret «Med hodet i himmelen og beina i Liberia» på fredagen vil ungdommer fra Centralkirken i Oslo fortelle om
sine erfaringer fra besøket til vennskapsmenigheten i Garjay i Liberia, hvor de var på leir i vinterferien. Mye å glede seg
til, med andre ord!
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***
«Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.»

Gal. 6,2

Steinkunst laget av en syrisk flyktning på flukt med familien sin.

Øyvind Aske
Misjonssekretær

Ragnar Falch
Økonomileder
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