Nyhetsbrev, høsten 2016
«Gi aldri slipp på godhet og troskap!
Bind dem om halsen, skriv dem på hjertets tavle!»

Ordsp. 3,3

Menighetenes misjonsprosjekter
I 2016 er det 29 menigheter som har prosjekter i Afrika, mens 6
menigheter har prosjekter i Litauen.
Partnership In Development (PID-prosjektene) i Liberia, Sierra Leone
og Zimbabwe finansieres delvis av NORAD og delvis av innsamlede
midler fra menighetene. I år sender vi ut ca. 8,3 millioner kroner til
våre lokale partnere i Afrika og Litauen; 6 millioner fra NORAD og 2,3
millioner fra menighetene. I dette nyhetsbrevet presenterer vi litt mer
utførlig et av våre mange prosjekter, Nyan’ombe i Zimbabwe. Dette er
Flekkefjords prosjekt. Prosjektet er uvanlig fordi det inneholder flere prosjekter, noen er PID prosjekter som har støtte
fra NORAD, andre er rene menighets prosjekter der Flekkefjord har betalt 100 % selv. Nyan’ombe har prosjekter fra
flere sektorer inkludert i seg - vann, helse og infrastruktur. De bekoster også nytt kirkebygg. Alle prosjekter som vi er
med på å realisere, små og store, er veldig viktige for det lokalsamfunnet det gjelder. Vi snakker om «outcome» og
«impact» av våre prosjekter. Når man installerer en vannpumpe er det selve vannpumpa som er resultatet (outcome).
Men det er effekten (impact) av vannpumpa som er spennende å registrere når vi snakker om utvikling. Den er også
vanskelig å måle. Effekten kan variere fra forbedret helse og redusert dødelighet, til forbedret økonomi, til flere elever i
skolen, til kirkevekst, til myndiggjøring osv. Enkeltmennesker og lokal-samfunn er viktige for Gud. Da er de viktige for
oss også. Noen har ti talenter, andre har en – det er ikke poenget. Poenget er at vi bruker den ene talenten vi har på
den aller beste måten. Det er det vi etterstreber med PID og i alt vårt arbeid.
Ny utvikling i Nyan’ombe
Det tar ca. 3 timer å reise fra Mutare til Nyan’ombe. Vi kommer akkurat fram til Shapure kirke til gudstjenestetid kl 11.
Det er noen der når vi kommer og nye siger inn. Det er ikke så farlig, vi begynner når alle har kommet. Jeg (Øyvind)
burde ta fram capsen for det blir frilufts-gudstjeneste. Men forresten, kanskje det blir skygge nok under treet.
Forrige gang vi var her tilba vi Gud i den gamle kirken, men allerede da var det planer om å bygge ny. Nå er den revet
og fundamentet til den nye kirken ligger ferdig. Nå venter man på klarsignal på å komme i gang med å mure opp
veggene. Det nye fundamentet lover en rommelig kirke for det vesle lokalsamfunnet. Ønsket er selvfølgelig å ha bygget
ferdig når Flekkefjord menighet kommer på besøk i påsken 2017. Det er de som støtter Nyan`ombe prosjektet med
penger, også kirken. Dagens prest har vi med oss i bilen, det er metodistpastor og direktør for Chabadza Musafare
Mususa. Han taler fritt og greit og med humør, det er stadig lav humring under preken. Anne og jeg får holde en hilsen
fra Norge, det blir litt sang, kollekten samles inn og bønner blir bedt. Her er mye å be om, men de siste årene har
befolkningen også fått oppleve at takkebønner er på sin plass:
 Waiting mother`s shelter
 Waiting mother`s kitchen
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Borehull med elektrisk pumpe og vanntårn og tappekraner for rent vann ved klinikken
Solcellepanel og batterier til drift av kjøleskap og belysning på
klinikken
Ny klinikkbygning
Gammel klinikkbygning renovert
Renovering av boliger for helsearbeidere
Ny kirke (under oppføring)
Borehull med manuell vannpumpe utenfor kirken
Hengebro over Nyan’ombe elva.

Det meste av dette har blitt realisert gjennom Metodistkirkens PID
program, hvor vi også får støtte fra Norad. Kirken og broen som ikke er PID prosjekter dekkes i helhet av menigheten i
Flekkefjord.
Etter gudstjenesten kjører vi til elva. Fordi det er tørketid er det ikke stor vannføring nå, men når regnet kommer er det
umulig å komme over. Dette gjelder skolebarna som har skolen sin på den andre siden. Dette gjelder befolkningen på
den andre siden som har elva mellom seg og klinikken. Dette gjelder de gravide som trenger å vente i trygge omgivelser
noen uker før fødselen på waiting mother shelter.
Hengebrua er flott, solid festet med tykke stålvaiere. Brua svaier når vi går ut på plankene. De øverste vairene går i
hoftehøyde og det er et lite sug når vi kikker ned i vannet 7-8 meter under oss. Rekkverket består av strekkmetall. Brua
er festet til en høy klippe på den andre siden og en vertikal stige leder ned til andre elvebredden. Landsbyhøvdingen
John Shapure ville gjerne hatt brua enda lengre, han mener at når elva står som høyest kan vannet nå bunnen av
stigen. Men brua er suveren og kommer til å bety en enorm forskjell for området.
Til slutt kjører vi til den nye klinikken Den er bygget parallelt med den gamle og har nå fått vinduer og taket på plass.
Murpussingen utvendig er snart ferdig mens dører og innertak fremdeles mangler. Så er det interiøret. Den gamle
klinikken stod ferdig allerede i 1966. Den leverer helsetjenester for ca. 3 000
mennesker. Med det nye bygget blir kapasiteten på klinikken fordoblet og
helsetilbudet i regionen forbedret. Opp til i dag har det vært underkapasitet på å ta
imot fødende på noe over hundre. De som ikke har fått plass i Nyan’ombe har
dermed blitt overført til Nyanga General Hospital som ligger 70 km unna. Men det er
ikke mange som har hatt råd til det. Dermed har det blitt usikre hjemmefødsler og
på-veien fødsler.
Før gudstjenesten måtte vi se på den nye vannpumpa ved siden av kirken og en
grønnsakshage som er blitt anlagt ikke langt unna. Folk smiler og er veldig fornøyde.
Det har vært blitt gjort mye godt arbeid i Nyan’ombe regionen de siste årene. Den
lokale prosjektkomiteen har vært dyktig ledet av Onsimos Sharamba og hans
assistent Bernhard Shapure. Øvrige medlemmer i komiteen er Charles Mazhau og Sophia Mapeta som sekretærer,
James Shapure som kasserer og Constance Nyamuremba som medlem. Pastor Livingstone og landsbyhøvdingen John
Shapure er med som rådgivere.
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Pastor Mususa prekte om verdien av å ha gode medarbeidere, både når det gjelder Gud og mennesker. Når historien
om Nyan’ombe en dag skal skrives, vil den lokale Chabadza komiteen få en fremtredende plass. Det vil nok også
menigheten i Flekkefjord få, som har støttet lokalsamfunnet med 1 million kroner på under 3 år. Vi i misjonen gjør vårt
for at arbeidet skal lykkes og vi strever så godt vi kan for å følge med i svingene! Det er stas å være en partner og se at
dette lokalsamfunnet blir forvandlet for våre øyne.

Høsthilsen fra Helen og Bill Lovelace i Kaunas, Litauen
«Høsten har vært spennende med mange ulike aktiviteter, blant
annet planlegging av et nytt Timoteus ledertreningsskole, Soul
Children weekend og mye spennende aktiviteter i
menigheten/diakonisentret jeg, Helen, har ansvar for.
I løpet av sommeren og høsten har vi stadig fått spørsmål om når vi skal
starte opp igjen med et nytt Timoteus, og vi har nå 14 nye ungdommer
som er interessert – utrolig!!! Og vi skal også ha en samling som vi
kaller Timoteus 2 – for viderekommende. De er et stort ønske fra
tidligere Timoteuser! Det spirer og gror med leder-emner i kirken her i
Litauen. Lithuania Soul Children fikk også nye medlemmer på sin første
øvelsesweekend i høst. Og et av de store målene for årets Soul Children
kor er en konsert i kulturhuset i Birzai til våren.
På diakonisenteret i Kaunas har vi startet opp med Kids Club for barn i førskolealderen, vi er nå 6-8 barn som kommer
sammen med mødrene sine, og en av mødrene snakker til og med norsk etter å ha bodd i Oslo i noen år.
Bibelstudie på engelsk er også et tilbud vi har startet opp igjen på diakonisenteret denne høsten
I høst skal vi også ha en kvinneweekend sammen med kvinner fra USA, og vi gleder oss til å ha Tove Odland som
hovedtaler den weekenden. Vi føler oss rikt velsignet som får være med i dette arbeidet! Takk for at dere står sammen
med oss.»
Årskonferanse med misjonspreg: Mer Ren Glede!
I tillegg til de 43.000 kronene som kom inn til Årskonferansens misjonsprosjekt, Ren Glede, fikk misjonen inn uventede 4 500 kroner. Det var via
Charles Jourdans fantasifulle og oppfinnsomme bingo, der vinnerne kunne gi
pengene til selvvalgte misjonsprosjekter. Det ble kåret 3 vinnere av bingoen:
Cathrine, Marte og Frøydis. Cathrine gav kr 2 000.- til Hønefoss’ prosjekt som er et
skolebibliotek ved Nyamidzi Secondary School i Zimbabwe. Marte gav kr 1 500.- til
Kjølbergs prosjekt som er Saungweme Primary School i Zimbabwe og Frøydis vant
kr 1 000.- som hun gav til det samme prosjektet. Takk for gavene!

Takk for Sommergaven 2016, 73.550 kroner!

Vi ønsker å takke alle som har bidratt med en sommergave til misjonen. Vi har fått inn 73.550 kroner; en god
sum, som vil være med på å 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.
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Kompetanseseminar i Sierra Leone 4.-11. november
Det er nå like før årets kompetanseseminar. Det er
medarbeidere i Codevpro (Liberia), Chabadza (Zimbabwe) og
oss norske som samles hos CELAD i Sierra Leone denne gang.
Det som er spesielt i år er at hele Misjonsrådet er invitert med!
Misjonsrådet er valgt til å være fagutvalget for Metodistkirkens
misjonsarbeid i Norge. For å gjøre en god jobb betinger det at
medlemmene er oppdatert på Partnership in Development modellen
og den siste utviklingen i alle 3 land. Denne kompetansehevingen
ønsker vi å sikre oss ved å gi en anledning til å være med til VestAfrika og med egne øyne se prosjektene og møte landsbybefolkningen. Vi vil sammen ta del i diskusjonene og høre på
erfaringer fra alle landene og lære mer om hvor skoen trykker. Det blir en travel uke for oss alle sammen og resultatet
blir en masse læring. Vi skal blant annet være med på innvielser av to prosjekter, dette er ensbetydende med en
skikkelig landsbyfest med alt det som det innebærer!
Selve seminaret vil være på Njala University som ligger på grenselinjen mellom Moyamba District og Bo District, begge
distriktene ligger i den søndre delen av Sierra Leone. Misjonsrådet gleder seg til seminaret, og vi ser fram til å reise som
en samlet gruppe. Det vil gjøre at vi blir bedre kjent med hverandre også – og kunne gjøre en enda bedre jobb!

Takk for kjempegod innsats på Sommerfesten 2016!

Innsamlingen til Judith Craig nådde kr 115 000.- under årets sommerfest. På
Misjonstorget kom det inn over 61.000 kroner, og resten ble samlet inn på
ulike kollekter! Misjonsmarkedet var, tradisjonen tro, en stor fest! Mange kreative
påfunn for å samle inn penger til solcellepanel på barnehjemmet Judith Craig’s
Childrens Village i Monrovia i Liberia. Med denne summen er vi kommet et godt
stykke på vei til lysere kvelder for barna i barnelandsbyen! Tusen takk til alle som
har bidratt!
Misjonen hadde også i år ansvaret for gudstjenesten i Fjære kirke der Bill Lovelace talte, Jenny og Juliane Norheim
sang og vi hadde nattverd. Det ble en fin stund i den gamle middelalderkirken.

Vi fortsetter å samle inn til Judith Craig Children`s village

Vi gleder oss til at strøm fra solcellepaneler skal bli en realitet i barnelandsbyen,
men det er fremdeles behov for flere bidrag for å få prosjektet helt i havn! Hele
solcelleanlegget kommer på 25.000 Euro, ca 225.000 norske kroner. I tillegg til det
flotte resultatet på Sommerfesten, ønsker menigheten i Tistedal å ha Judith Craig som sitt
menighetsprosjekt denne høsten. Vi har også vi fått to minnegaver som er øremerket
solcelle-prosjektet og en av våre støttespillere som fyller 70 år, ønsker at dette skal være
formålet for gavene i anledning dagen hans! Det er altså fremdeles mulig å bidra til dette
flotte solcelleanlegget! Vær med å tenn lys i mørket for barna på Judith Craig! Ser vi
prosjektet realisert rett over jul?
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Med hodet i himmelen og beina i Liberia

Ungdommene fra Centralkirken i Oslo, med Marianne Munz i spissen, hadde eget seminar på Sommerfesten, og
fortalte fint og engasjerende om opplevelsene fra Camp Garjay III, leiren de var på i Liberia i februar måned. De
som deltok på seminaret var Andreas Matre, Helle Kristiansen, Thea Stokken, Helene Lystrup og Ingrid Hjerpset. De
viste mange flotte bilder og fortalte på omgang. For tredje gang ble det arrangert ungdomstur til vennskapsmenigheten,
Garjay Memorial Church og det var i alt 12 ungdommer og 5 ledere som var med til Liberia. De var 6 dager i Buchanan
og 4 dager i Monrovia. De fikk et innblikk i arbeidet Centralkirken og Metodistkirkens Misjonsselskap gjør, samt
muligheten til å knytte bånd med menneskene i Garjay. De fikk oppleve et landsbybesøk og fikk være med på
høytideligheten med fornyelse av avtalen mellom Garjay og Centralkirken for 5 nye år. De ble også invitert på både
frokost og middag hjemme hos biskop Innis. Et av høydepunktene var å få være med senator Jonathan Kaipay i
Parlamentet.

Flere av de unge har også vært rundt i forskjellige menigheter og fortalt om opplevelsene sine, til stor glede og
inspirasjon for tilhørerne!
Det er lenge igjen til jul...!
… tenker mange, 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.
Forskjellige gavekort vil snart bli lagt ut på hjemmesiden vår, men ta gjerne
kontakt med oss hvis du vil være tidlig ute, så sender vi deg gavekort i
posten!
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***
«Men én ting legger jeg meg på hjertet, og dette gir meg håp: Herren er nådig, vi går ikke til grunne.
Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor.»
Klag. 3,21-23

Vi ønsker alle en velsignet høst!

Øyvind Aske
Misjonssekretær

Ragnar Falch
Økonomileder
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