Nyhetsbrev, julen 2014
Barnet i krybben var Jesus
Han kom i fra himmelen til oss.
Ja, Gud holdt sitt ord, og gleden ble stor
Takk Gud at du sendte oss Jesus.
Frida Blaker

Skoleelever løp for Liberia, samlet inn 57.813 kroner!
5. og 7. trinn ved Svendstuen skole i Oslo har løpt for Liberia. En
fantastisk fin gjeng med et stort sosialt engasjement var enige om at de
måtte gjøre noe i forhold til ebolaepidemien som herjer i Vest Afrika,
og bestemte seg for å løpe for Liberia. Et mosjonsløp som varte en times
tid, med sponsorer som sponset 20 kroner runden; sånt blir det penger
av! Rundt 125 elever løp inn tilsammen 57.813 kroner til kampen mot
ebola! Pengene, som sendes uavkortet til Liberia, skal brukes til å følge opp
barn og unge, og sørge for at de får mat og muligheten til å vaske seg med
klor og såpe, sånn at de kan beskytte seg mot ebolasmitte! Elevene ved Svendstuen skole er med på å gi
mange barn og unge i Liberia et håp for framtiden, og de viser samtidig at det helt klart er håp for framtiden
her hjemme også! Deres "Løp for Liberia" er et løp for livet!
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Julehilsen fra Helen og Bill Lovelace, Litauen
«Årets julehilsen fra Litauen kommer i år fra USA. Bill og jeg besøker
for tiden menigheter som støtter oss som misjonærer og menigheter
som støtter menighetene i Litauen. Vi har fortalt om arbeidet vårt, vist
bilder, talt på gudstjenester, vært med på kvinnesamlinger, søndagskoler,
konfirmasjonsklasser, misjonsstyremøter, og besøkt mange flotte familier og
menigheter – vi har i løpet av denne første måneden pakket kofferten 18
ganger og flere skal de bli siden vi skal være her til mars 2015!!! Men selv
om vi er langt borte fra Litauen gjør Skype, email, sosiale medier det mulig
å ha kontakt med kirken vår og ha ”oversikt” over hva som skjer i Litauen.
Vi har jevnlige møter med kontoret og med prestene våre på Skype blant annet, men den største opplevelsen
av å være ”connected” hadde vi for noen uker siden. Vi var på ”In mission together Lithuania” som er en
samling for menigheter i USA som støtter menighetene våre i Litauen. Samlingene er først og fremst for
supportmenighetene her i USA som ønsker å bli oppdatert på hva som skjer i Litauen. Vi fortalte om ”rikets
tilstand”, om planer og visjoner og vi samtalte om hvordan man best kan være i partnership med en
menighet i Litauen. Denne gangen hadde vi også gudstjeneste sammen. Vi som var samlet i USA hadde
felles gudstjeneste med menighetene våre i Litauen som var samlet på fire ulike steder Birzai, Pilviskiai,
Kaunas og Vilnius. Det var en flott og mektig opplevelse å feire gudstjeneste og nattverd sammen! Internett
samler oss! Et annet lite glimt fra Litauen handler om Trosopplæringsplanen. Metodistkirken i Litauen har
fått lov til å oversette trosopplæringsplanen ”Tro som bærer” til litauisk og for et par dager siden kom den
fra trykkeriet i Litauen. En flott julegave fra Norge til alle menighetene våre i Litauen. Med disse
gladnyhetene fra oss ønsker vi dere alle en riktig god og velsignet julehøytid og takk for at dere er i
partnership med oss.»

Julehilsen fra Chabadza, Zimbabwe
Lloyd Nyarota, Gelly Miti og Ringisai Chikohomero på
Chabadzakontoret ønsker alle menigheter og støttespillere en riktig god
jul! «Chabadzafamilien vil gjerne sende en julehilsen til våre partnere i
Norge. 2014 har vært et flott år, fylt av velsignelser ved at vi stadig knytter
oss til flere lokalsamfunn. Vi takker for den uendelige kjærligheten og hjelpen
dere gir i landsbyene. Landsbyer som har opplevd store forandringer takket
være deres hjelp; skoler, klinikker, vannpumper og broer er bygget, og noe er
fullført og innviet. Mange mennesker i landsbyene har blitt omvendt til Kristus på grunn av arbeidet som er
gjort i deres lokalsamfunn, gjennom Metodistkirken i Zimbabwe og støtte fra Norge. Vi vil også ønske vår
nye medarbeider Ringisai Chikohomero velkommen inn i Chabadzafamilien, og vi gleder oss til en deilig
jul! Folket i Nyan’ombe vil feire jul, og samtidig jobbe med byggingen av den nye klinikken; for en gave fra
Gud og våre venner i Norge! Det er vårt håp at de i Chitora vil kunne feire en annerledes jul i år. I år vil de
nemlig ha muligheten til å krysse elva for å kjøpe godsaker til jul. Det har de ikke kunnet gjøre på 15 år; da
ble broen som binder landsbyen sammen, ødelagt av syklonen Eline. Vi ønsker alle Chabadzavenner og
støttespillere en god og velsignet jul! Må Gud fortsette å velsigne dere, så dere kan fortsette å velsigne oss.»
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Julehilsen fra CELAD, Sierra Leone
Smart Senesie, Louisa Kamanda og Andrew Momoh som driver Partnership in
Development programmet i Sierra Leone takker for støtten i denne tunge
tiden. «Til tross for ebola-utbruddet i Vest Afrika, jobber vi med utviklingsprosjekter i landsbyene, som vanlig. Vi har begynt på flere nye prosjekter rundt i
landet; skolebygging, latriner og vannpumper. Dette er prosjekter som vil gjøre livet
bedre for mange hundre mennesker. I tillegg til vanlig opplæring i landsbyene, har
vi også hatt stort fokus på ebola. Bevisstgjøringen rundt ebola har forgått i de 6
landsbyene vi har prosjekter, med informasjon om hvordan man kan forbygge
sykdommen og forholde seg til Ebola-syke. Vi har delt ut mat og annet nødvendig
utstyr; som ris, hygiene-vanntanker og medisinsk såpe. Myndighetene i Sierra Leone, trosbaserte grupper og
frivillige organisasjoner gjør sitt ytterste for å redusere spredningen av sykdommen ved å spre informasjon,
mat og også psykososial rådgivning til overlevende og familier som er i karantene. Vi er takknemlige
ovenfor norske myndigheter og det norske folk for deres støtte til folket i Sierra Leone i denne vanskelige
tiden i vår historie. Denne julen vil bli feiret i frykt, men vi er likevel takknemlig ovenfor Gud for deres
inngripen i våre liv. Uten denne støtten ville det vært en enda større katastrofe. Må Gud velsigne
Metodistkirken i Norge, regjeringen og folket for deres støtte! Vi er så takknemlige!»

Julehilsen fra CODEVPRO, Liberia
Jonathan Kaipay, Emma B. Okai og Sam Grimes sender en
julehilsen fra kontoret i Liberia. «Adventstiden er over oss igjen,
halleluja! Hver gang vi opplever julehøytiden minner den oss om å dele,
og om noen som ligger våre hjerter nær slik som de vise menn da de
oppsøkte Jesu fødested. Vi er takknemlige til den allmektige Gud for
livet og for at Han har bevart oss gjennom alt. Livet har ikke vært lett
for oss i Sierra Leone og Liberia dette året. Takket være Gud er vi
fremdeles i live. Vi vil gjerne ønske alle våre venner og partnere i Norge
en riktig God Jul fra stab og prosjekt ledere her på kontoret. Vi ber Guds rike velsignelse tilbake til dere for
all dere støtte. Måtte Kristus være den dypeste grunnen for vår julefeiring i 2014. La oss huske at julen er en
tid for å dele med hverandre. En liten gave vil bety så mye for en som du har kjær. Gud velsigne deg!»

Takk for høstgaven og gaver til kampen mot ebola!
Høstgaven, som skal brukes som frie midler der det trengs mest, ble i år
på 30.250 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! I år har mange også gitt
mye til det viktige arbeidet i kampen mot ebola, og det setter vi stor pris på!
I begynnelsen av desember var det kommet inn 172.641 kroner til dette
formålet. Kampen mot ebola fortsetter, så det er fremdeles mulig å gi!
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Kirken på Mutambara har fått tak. Nå trengs kirkebenker!
Anne og Øyvind ved misjonskontoret besøkte Mutambara 17. oktober i
høst. På veien oppover var det noe som skjærte oss i øynene, noe blått.
Noe som vi ikke tidligere hadde sett. Vel framme på misjonsstasjonen
fikk vi ta en titt nærmere på det blå. Det var det nye taket på det nye
kirkebygget! En uvanlig farge på et kirketak, det må vi være enige i, det
gikk nesten i ett med himmelen når man stod utenfor og løftet blikket. I fjor
jul samlet vi inn penger til taket, denne høsten er det altså på plass, med
prislapp på noe over $ 30 000.- Det har vært arbeidet hardt og pengene har
blitt brukt godt. Pastor Amos Masvodza er kjempefornøyd, men har
allerede gått videre på byggeprosjektet, murene innvendig er allerede
pusset og gulvet er ferdig. I disse dager kommer vinduene på plass. Nå
venter den glade, men også utålmodige pastoren på nye kirkebenker slik at
kirken kan tas i bruk. Han håper på at kirken kan bli innviet i mai måned i
2015, med sitteplasser til 600 mennesker. Med 6 stykker på hver benk blir
det 100 benker. I årets liste over alternative gaver kan du og jeg være med
å bidra til dette, hver benk koster ca. kr 200.- Benkene vil bli laget på
Mutambara og dette vil gi kjærkomne inntekter til snekkerverkstedet.

Solidaritetsaksjon på Høgskolen Betanien ga 42.000 kroner!
Høgskolen Betanien i Bergen har, i samarbeid med
Metodistkirkens Misjonsselskap, hatt aksjonen "Sammen for et
bedre Liv" til inntekt for Sykehusbygging og drift ved Clinc 3,
Grand Bassa i Liberia. Studenter og ansatte har solgt og kjøpt lodd til
inntekt for prosjektet. Resultatet av aksjonen; 42.000 kroner har blitt
sendt til Liberia, hvor pengene er blitt brukt til å bygge tak på deler av
sykehuset. Dette betyr at landsbyen Compound 3 i Grand Bassa står
bedre rustet til å ta i mot ebolasyke i området.

Julegaven til misjonen, 2014
I år gir vi deg igjen muligheten til å gi en julegave til misjonen!
Denne tradisjonsrike gaven vil gå til dem som trenger det mest, der
behovet er størst. Med papirversjonen av dette nyhetsbrevet følger en
giro med påført KID-nummer. Ved å bruke dette KID-nummeret får du
skattefradrag på gavene. Gi din julegave til konto 3000.13.88084, og
merk betalingen: "Julegave til misjonen, 2014".
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Er du ikke helt ferdig med å kjøpe julegaver?
Da har du mulighet til å kjøpe gavekort fra Metodistkirkens
Misjonsselskap. Da 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:
 Lys om kvelden til barnehjem i Liberia
 Kirkebenker til den nye kirken på Mutambara
 Fotballtrøyer til barna på Bishop Judith Craig Children’s village i Liberia,
 Skolemateriell til barn i Angola
 Leker til barna på Home of Hope i Zimbabwe.
Gavekortene kan lastes ned fra hjemmesiden, eller bestilles fra misjonskontoret.

Vil du være med i bønne-SMS-tjenesten?
Bli med i vårt store bønnefellesskap via SMS!
Siden juni 2005 har Metodistkirkens Misjonsselskap sendt ut
bønneemner på SMS. Har du lyst til å være med i dette fellesskapet?
Skjer det noe i misjonsarbeidet som trenger forbønn kan vi ved hjelp av
denne SMS-tjenesten raskt nå ut til mange. Vi opplever sterk støtte via
bønnefellesskapet, og du er med på å gjøre en viktig tjeneste for misjonen
ved å være en del av dette. Samtidig blir du holdt oppdatert om ting som
skjer innenfor vårt arbeid. Jo flere som er med og ber for arbeidet vårt, jo
bedre er det! Vil du være med i denne viktige tjenesten? Tjenesten er
gratis! Send SMS til 1963 med kodeord: EKANAL MISJON BØNN

Vil du bli fast giver?
Mange av oss går med et ønske om å kunne være med på å forandre
verden; gjøre den til et bedre sted for alle, ikke bare for noen få
privilegerte. Vil du bli en av våre viktige støttespillere? Små verdier for
deg kan bety en endret virkelighet og et nytt liv for andre. Din støtte er
viktig! Når du gir fast, støtter du Metodistkirkens Misjonsselskaps program
med et bestemt månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar økonomi, som
igjen gir en langsiktig planlegging for å kunne gi støtte der det trengs, når det
trengs! Størrelsen på månedsbeløpet bestemmer du selv! Din faste støtte
sikrer at vi kan hjelpe mennesker i deres eget miljø. Du får skattefradrag på
alle gaver til Metodistkirkens Misjonsselskap som blir gitt ved
giro/avtalegiro. Vi gleder oss til å få deg på laget! Ingen kan gjøre alt, men
alle kan gjøre litt! Sammen kan vi gjøre mye!
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Men, jul uten Jesus har liten verdi
Den blir som ei pakke med ingenting i.
For innhold er viktig, du tenker helt riktig
Det blir ingen jul uten Jesus.
Frida Blaker

Vi ønsker alle våre misjonsvenner
en fredfull julehøytid og et velsignet 2014!
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