Nyhetsbrev, julen 2016
Stille natt, hellige natt
alt har søvn og mørket tatt
trofast våker de hellige to
varsomt vugger de barnet til ro
Jorden tar himlen i favn

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Årets kompetanseseminar er over og 10 nordmenn reiste fra Sierra
Leone med både hode og hjerte forandret. Hodet har blitt tilført
kunnskap og visdom, hjertet har blitt varmere og mer engasjert.
Det var i alt ca. 60 deltagere på kompetanseseminaret. I tillegg til 10
personer fra Norge var det 6 personer fra Liberia og 4 personer fra
Zimbabwe. Sierra Leone hadde naturlig nok den største delegasjonen
med 4 stykker fra CELAD, deltagere fra styret og ca. 30 fra
lokalsamfunnene der det er partnership-prosjekter. Det var flere av
deltagerne som aldri hadde vært i Sierra Leone før og partnerne våre
hadde tatt hensyn til det ved å legge inn lørdagen til sightseeing og
historie om landet. Vi fikk en historisk omvisning på det stedet i
Freetown der de første frigitte slavene kom i land i 1772. Fyret som lyste båtene den gang inn til trygg havn står der
enda! Vi ble presentert for historiene til «The Cotton Tree» som står midt i en rundkjøring i sentrum.
Søndag fikk vi med allehelgens gudstjenesten i King Memorial UMC, en av de største metodistkirkene i hovedstaden.
Hele den norske delegasjonen ble presentert under gudstjenesten.
Etter lunsj kjørte vi den lange veien nordøstover til Njala University og kom ikke fram før etter mørkets frembrudd.
Mandag var den offisielle og høytidelige åpningen av kompetanseseminaret. Den var lagt til en av de store auditoriene.
Biskop Yambasu var til stede sammen med rektor for Universitetet, tilsynsmenn og andre representanter for ulike
myndigheter. Biskopen holdt sin introduksjonstale. Som så ofte før var den innsiktsfull, inspirerende og fremadrettet.
Etter åpningsseremonien er seminaret i gang og nå går det i ett de neste to dagene. Tema for kompetanseseminaret
var «Forandre verden gjennom styrking av kvinners rettigheter og utvikling av lokalsamfunn». Vi norske holder våre
innlegg, og våre programkontorer har sine rapporter til kompetanseseminaret, profesjonelt presentert ved powerpoint
presentasjoner. Det er med stolthet vi får se og høre hva Chabadza, CODEVPRO og CELAD har oppnådd på
landsbygda i Zimbabwe, Liberia og Sierra Leone! Tenk om NORAD kunnet gitt flere bistandsmidlermidler til
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Metodistkirken! Her trenger vi ikke lure på hvor pengene blir av. Vi trenger heller ikke tvile på at de kommer de aller
fattigste til gode og Partnership in Development-programmene tilstreber alltid at prosjektet skal ha lokalt eierskap.
Til sist var det rapporter fra de lokale representantene fra PID prosjektene i Sierra Leone, mange av disse historiene var
hjertegripende vitnesbyrd hva samarbeidet hadde betydd for landsbyene og dem personlig.
Onsdag og torsdag var besøk til lokale prosjekter og innvielser av 4 av disse. Innvielsene er brua i Joya, lærerbolig i
Baoma, tørkegulv og lagerbygning i Fulawahun og ungdomsskole i Monghere. Innvielses-seremoniene var
overveldende med svært mange mennesker og stor pågang av sanseinntrykk. Lyden er overdøvende med begeistrende
tilrop, sang, tromming, hilsener. Vi følte bokstavelig talt trykket av mennesker på oss i sammenstimlingen, folk som ville
hilse på oss og snakke med oss, barn som ville ta på oss, landsbydanserne som danset rundt oss, i det hele tatt masse
mennesker på en begrenset plass. Heten var til tider betydelig, vi måtte drikke vann ustanselig. Vi fikk lokal mat, vi lyttet
til hilsener og holdt hilsener, vi klippet bånd og vi møtte lokale innbyggere og deres ledere. Vi ble sterkt berørt
følelsesmessig fordi vi møtte så mange som gav uttrykk for ekte glede og takknemlighet. Prosjektene våre gjør en
forskjell, vi er med på å gi folk en bedre hverdag, CELAD er med på å forandre enkelt-menneskers liv.
I løpet av disse to dagene fikk vi også se andre prosjekter som allerede var innviet, som skolen i Rochen Kamadao,
skoleplassen og toalettene i Mile 91. Vi opplevde det like sterkt her, barna og de voksne hadde ventet på oss i timevis
og danset og sang når vi kom. I Rochen Kamadao og i Fulawahun bygges nye metodistkirker, helt uten vår innblanding!
Fredag var allerede siste dag og hjemreise. Men vi fikk se det påbegynte latrineprosjektet i Makomp Bana og handlet litt
på markedet i Makeni før vi satte kursen mot Lungi International Airport. En meget lærerik og interessant reise og
seminar var over, men minnene vil være med oss resten av livet og komme tilbake hver gang Sierra Leone blir nevnt.

Inntrykk fra Alida Markaskards, Metodistkirkens Kvinneforbund.

For meg ble dette en reise i kjærlighet og fattigdom. Det var varmt og fuktig, og
det var frodig grønt overalt etter at regntida knapt var over. Vertskapet tok veldig
godt imot oss, og gav oss og de andre besøkende fra Metodistkirka i Liberia og
Zimbabwe god omsorg på alle måter. Vi merket at det var gjort mange forberedelser
med hensyn til åndelig føde med bønn og sang, teoretisk med gode forelesninger og
praktisk gjennomføring av et tettpakket program. Vi fikk lære om landets historie,
slaveriet og løsrivelsen fra England i 1961, den 11-årige borgerkrigen som satte
landet mange år tilbake i utvikling og om ebola epidemien som også tok mange
menneskeliv. Det er viktig å få innsikt i deres historie og nåværende tilstand for å se deres behov og for å gi best mulig
og riktig støtte. Vi var på flere reiser for å se på de konkrete resultatene av den støtte misjonen gir herfra. Vi så at
pengene var brukt som avtalt/forventet, og vi fikk fortalt at de vil fortsette arbeidet med vedlikehold og videreutvikling.
Arbeidet ble gjort i frivillighet og med stor entusiasme. Det som gjorde størst inntrykk på meg var det gode forholdet
mellom muslimer og kristne som levde side om side i respekt for hverandre. Det så vi da de var sammen i hverandres
bønner og sanger under samme tak. De samarbeidet i nestekjærlighet for å drive forskjellige prosjekter støttet av
metodistkirka i Norge med å bygge skoler, brønner og latriner. Biskop Yambasu, som vi var så heldig å treffe to ganger,
fortalte om at han var den første kristne i sin generasjon i slekta; foreldrene og familien hans var muslimer. Vi lærte mye
av våre afrikanske søstre og brødre i troen, bl.a. viste de at de verdsatte hverandre gjennom å gi ros og fortelle hva
de/den andre har gjort; de framsnakket hverandre. De delte det de hadde av åndelig og materielle gleder og sorger.
Fremdeles trenger de mye hjelp i lang tid framover fra oss i Norge for å bygge flere vannbrønner, skoler, helsevesen slik
at deres helse blir bedre, at analfabetismen minker fra nå ca. 60% og slik at de blir enda mer selvstendige på deres
egen måte i deres kultur. Jeg opplevde at de tok imot våre gaver på en flott og stolt måte (ikke med lua i hånda), og at
det i møtene våre oppsto gjensidig glede og takknemlighet i en felles tro på en Gud som ser oss alle som likeverdige.
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Julehilsen fra Helen og Bill Lovelace i Litauen

Utenfor vinduene våre her i Kaunas er det ikke mye som minner om jul – det
regner, det er 8 pluss grader og snøen som kom i november har reist for
lenge siden. Men, vi skal ikke gå mange meterne før vi møter julepyntede
gater og butikker og det store juletreet foran det Gamle Rådhuset på torget
her i Gamlebyen får oss fort i julestemning. Reiser vi litt lenger, til menighetene
våre her i Litauen, blir vi i enda større grad minnet på at vi er inne i adventstiden
og i forberedelsestiden til Jesu komme. Menighetene våre forbereder seg til jul ved
å dramatiser juleevangeliet, pynte kirkerommet, og lage adventskranser og
julegaver. I Metodistkirken i Eiguliai her i Kaunas planlegger vi juleverksted hvor vi følger tradisjonen med å lese
julefortellingen om skomakeren som venter på Jesus, lage julegaver og julepynt, og ikke minst spise risgrøt med
mandel. I år inviterer vi ikke bare menigheten på juleverksted, men også alle Timoteus-ungdommene fra hele Litauen.
Etter juleverkstedet samles Timoteusene til advent/julefest hos oss hvor vi fortsetter med å dele julens budskap
gjennom sang, aktiviteter, lek, samtaler og andakt. Helgen avsluttes med søndagens gudstjeneste i den andre
Metodistkirken her i Kaunas. Mange av menighetene våre deler også julens
budskap i ord og handling ved å besøke barnehjem og barneavdelinger på
sykehusene rundt om i Litauen. De leker med barna, de forteller juleevangeliet
og de bringer gaver i form av strikkede luer, gensere, skjerf osv fra menigheter i
Norge, Takk til alle dere i Norge som strikker, dere er med på å spre glede og
varme på mange ulike måter til barn og unge i Litauen. (Bildet, tatt av Deivis
Fomkinas, er fra besøk på barneavdelingen på sykehuset i Kaunas.)

Selv om været ikke setter julefølelsene i sving, forteller alt annet rundt oss at vi
er midt i advent og at vi forbereder oss på julens budskap. Vi lar
adventskransens fire lys minne oss om julens budskap om Jesus som ble født og som bringer håp, kjærlighet, glede og
fred til oss alle - og at vi i takknemmelighet kan være her for hverandre.
Velsignet adventstid og julehøytid til dere alle, og takk for at dere omslutter oss med bønn!

Julehilsen fra CELAD, Sierra Leone
Vi bringer dere julehilsener på vegne av biskopen, medlemmer i Metodistkirken,
CELAD og lokalsamfunnene i Sierra Leone som dere har vært med på å berøre
og forandre med deres bønner, gaver og økonomiske støtte.
Året 2016 har vært fylt med aktiviteter og suksesser. Vi har kommet langt med å
oppfylle de mål som CELAD, Digni og Metodistkirken i Norge har felles.
Julehøytiden minner oss om Hans store tjeneste i å nå ut til de fattige, helbrede
syke, gi mat til de sultne og gi håp til de som er uten håp.
Vi som en nasjon, er velsignet av PID programmet finansiert av Digni og Metodistkirken i Norge med deres engasjement
for å forandre livene til de fattigdomsrammede landsbyene gjennom å skaffe vann, toaletter, veier, skoler etc.
Når vi nå går inn i julefeiringen dette året, er vi takknemlige til Gud for at landet vårt igjen er trygt og fri for ebola-viruset
som holdt oss fanget i over to år.
Vi er også takknemlige for at vi dette året har vært opptatt med store begivenheter som evalueringen, kompetanse
seminaret og prosjektene som vi gjennomførte ved hjelp av støtte fra Digni og folket som kalles Metodistkirken i Norge.
Vi takker dere for deres fortsatte bønner og støtte. Måtte julen bringe dere kjærlighet og glede når dere feirer fødselen til
den levende Kristus. Guds fred.
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Julehilsen fra Chabadza, Zimbabwe

Det er vanskelig å tro at det allerede har gått et år siden vi skrev forrige
julehilsen! Vi vil takke for at dere, i år igjen, har hjulpet oss med å skape bedre
liv for menneskene i våre lokalsamfunn! 2016 har vært nok et spennende og
minnerikt år fullt av aktiviteter for Chabadza i vår søken etter å forbedre og
forandre livene til mennesker i Zimbabwe, i partnerskap med dere i
Metodistkirken i Norge og Digni. Partnerskapet har tatt betydelige skritt i
utviklingen av lokalsamfunn, som i de siste tiårene har vært uten tilfredsstillende
sosiale tjenester. I sitt 5. driftsår fortsetter programmet å bryte ny mark og lage
milepæler med prosjekter av høy kvalitet og en bærekraftig tilnærming. Våre
lokalsamfunn kunne ikke klart seg uten den generøse støtten fra imøtekommende partnere som dere. Takk for all
jobben dere legger ned i å hjelpe oss til å utvikle landsbyene våre! Vi takker helhjertet alle metodistmenigheter som
bistår oss med økonomisk støtte til våre lokale prosjekter.
Vi takker Gud; vi er rike, ikke på grunn av penger, men på grunn av partnere som dere. Vi har kanskje ikke alt det vi
trenger for å bedre livsstandarden i våre lokalsamfunn fullt og helt, men sammen med dere har vi de verdifulle tingene
som trengs. Det er sjeldent å finne partnere som dere. Tusen takk og vær fortsatt velsignet. Vår Gud som ser alt vil
rikelig belønne dere. Vi ser fram til deres fortsatte støtte de neste 5 årene. Vi kjenner oss så beæret av å være en del av
dette partnerskapet. Vi setter pris på den tilliten dere har investert i oss og vi vil arbeide hardt for å fortjene den.
Ønsker dere en gledelig og trygg jule- og nyttårsfeiring!

Er du ikke helt ferdig med å kjøpe julegaver?

Du har fremdeles mulighet til å kjøpe gavekort fra Metodistkirkens
Misjonsselskap! Gi en julegave med mening, ved at noen som virkelig trenger
det blir den egentlige mottakeren!
Vi håper at mange vil dele gleden, ved 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:
 Solcelleanlegg til barnehjem i Liberia
 Mat til gravide på Mutambara, Zimbabwe
 Sementsekker eller takplater til kirkebygg i Sierra Leone
 Leker og mat til barna på Fairfield Children’s homes i Zimbabwe.
Gavekortene kan lastes ned fra hjemmesiden, eller bestilles fra misjonskontoret.

Julegaven til misjonen, 2016
I år gir vi deg igjen muligheten til å gi en julegave til misjonen! Med dette nyhetsbrevet
følger en giro med påført KID-nummer. Gi din julegave til konto 3000.13.88084.
Takk for at dere står sammen med oss i alt dette flotte arbeidet som blir gjort,
hjemme og ute!
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Nye givermuligheter på SMS og Vipps!
Metodistkirken i Norge har nå opprettet et eget nummer for betalingsløsninger via
SMS og Vipps.
Nummeret vårt er: 2248
Vil du gi julegaven til misjonen på SMS? Send Julegave 200 eller Julegave 100
avhengig av hvilket beløp du ønsker å gi! - Eller Vipps 2248 og merk med Julegave
og send ønsket beløp.
Se hjemmesiden vår, misjonsselskap.no for mer informasjon om nye og spennende
betalingsløsninger for hvordan dere kan samle inn penger til f.eks. misjonsprosjektet i
menigheten!

Takk for høstgaven, 46.400 kroner!
Høstgaven ble i år på 46.400 kroner, og vi takker alle som har gitt sitt bidrag til dette!
Pengene vil være med på å gi mange av våre medmennesker et bedre liv! Vi takker for
stor sjenerøsitet og nestekjærlighet! Som vår støttespiller kan du være trygg på at
pengene går til dem som trenger det mest, og at pengene når fram! 15% går til
administrativt arbeid, som igjen skaffer nye inntekter.

Dignis nettverksmøte i Nairobi, Kenya
64 representanter fra Dignis medlemsorganisasjoner og partnere i 13
land møttes til nettverksmøte i Nairobi 29.november til 3. desember i år.
Digni er vår paraply organisasjon inn mot Norad, og i alt 11 av 20
medlemsorganisasjoner møtte til samlingen. Følgende land var representert:
Kenya, Etiopia, Norge, Swaziland, Uganda, Sierra Leone, Liberia,
Somaliland, Palestina, Tanzania, Lesotho, Kongo og Botswana. Sammen
med Anne Ng Forster, var CODEVPROs programdirektør Emma B. Okai fra
Liberia og CELADs Andrew Momoh, prosjektarbeider og Victor Massaquoi,
styreleder fra Sierra Leone, våre representanter på nettverksmøtet.
På agendaen sto blant annet: presentasjoner av alle prosjektene som var representert under nettverksmøtet,
konfliktsensitivitet, sivilsamfunnets rolle i utviklingsarbeid, drøfting
av Dignis forslag til ny strategisk handlingsplan og
resultatrapportering.
På nettverksmøtet var det rom for mange gode gruppediskusjoner,
både innad i medlemsorganisasjonene og mellom ulike prosjekter.
Det er alltid spennende å høre hva andre organisasjoner jobber
med, og det var satt av god tid til å knytte nye vennskapsbånd og
utveksle erfaringer. Mange var interessert i å høre mer om hvordan
vi jobber i Partnership in Development programmene i landsbyene i
våre 3 samarbeidsland. Det var helt tydelig at vi har en modell
andre organisasjoner også ønsker å prøve!
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Stille natt, hellige natt
aldri ble vår jord forlatt
himlen smiler fra barnets munn
kommer nær i en frelsende stund
vier Guds fremtid til vår

Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. Rom 14.17
Sammen realiserer vi dette i Liberia, Zimbabwe, Sierra Leone og Litauen!
En varm takk for samarbeidet med menigheter og enkeltpersoner landet over.
Vi ønsker all våre misjonsvenner
En velsignet julehøytid og et rikt nytt år i 2017!

Øyvind Aske
Misjonssekretær

Ragnar Falch
Økonomileder
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