Nyhetsbrev, våren 2015
Påskemorgen slukker sorgen, Slukker sorgen til evig tid.
Den har oss givet lyset og livet
Jesu oppstandelse fra de døde gir styrke. Det er verdens viktigste nyhet!
Da Jesus stod opp fra dødsriket beseiret Gud døden.
Dermed viste han for alle som vil se og tro at døden ikke har det siste ordet.
Det finnes et land med lys og liv på andre siden - evighetens land.
Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden i morgengry.
Helvete greter, Himlen seg gleder.
For ondskapen er dette dårlige nyheter, dens makt skal ta slutt!
Men for den som er født på nytt til et levende håp, er oppstandelsen selve ankerfestet.
Det er håpet og troen på et bedre liv, Jesus lever og vi skal leve!

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.

Takk for kollekt til frie midler fra Misjonsdagen 2015
Vi gleder oss over deltakelse og godt engasjement i forbindelse med
Misjonsdagen 2015! 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 er
så takknemlig og glad for all forbønn og økonomisk støtte!
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Misjonsseminar i Centralkirken 21. mars
Lørdag 21. mars var det duket for misjons- og
diakoniseminaret «La Livet Vinne» i Centralkirken.
Det var Vetle Karlsen Eide som hadde tilrettelagt dagen
sammen med Camilla Gaarn Røed. Av programmet nevner
vi de tre presentasjonene: «Sammen på vei mot livet:
misjon i forandring» ved Knut Refsdal, NKR, «Sammen
for et bedre liv» ved Øyvind Aske, MM og «Veien er ikke
trygg» ved Siv Bonde, KN. På hver sin måte belyste
presentasjonene helheten i misjonsarbeidet i dag. Knut presenterte de store misjonslinjene og det nye
misjonsdokumentet til Kirkenes Verdensråd. Øyvind presenterte Metodistkirkens misjonsarbeid og
wesleyansk misjonstenkning. Siv presenterte Kirkens Nødhjelps diakoni- og nødhjelpsarbeid. Vetle hadde
en god og stø hånd på tidsbruken og de forskjellige elementene i seminaret. Det var i alt 32 deltagere som
alle bidro med innspill under gruppearbeidene og i samtalene. Trykket var høyt og tiden gikk raskt.
Engasjementet var positivt og godt og forståelsen av misjonens viktighet hjemme og ute ble styrket. Det ble
servert en god lunsj og et hendig hefte med alle metodistmenighetenes misjonsavtaler ble et nyttig resultat.

Emma Okai er ny Codevpro-direktør i Liberia!
Her i Norge har vi vært vant å tenke på Jonathan som vår
nærmeste medarbeider i Liberia. Nå som han er blitt senator er det
Emma som har tatt hans plass. De to har vært like lenge med i
arbeidet og har arbeidet tett sammen. Det er ingenting Emma ikke vet
om Codevpro, men like fullt er det litt rart for henne når Jonathan som
var den formelle sjefen ikke er der lenger. Emma er 3 barns mor og bor i
Paynesville, den aller nærmeste byen rett utenfor Monrovia. Hun har
lang arbeidserfaring både utenfor og innenfor kirken før hun sammen
med Jonathan ble utnevnt som leder for det nyopprettede «norske» programmet Codevpro. Arbeidet har økt
siden den gang, spesielt etter at programmet ble utviklet til et eget department (avdeling) i kirken etter at
Misjonsalliansens CIEP program ble innlemmet. De har nå et driftsbudsjett på rundt 1 million dollar. Den
nye direktøren Emma har sin egen lederstil og liker seg like godt ute i felten sammen med arbeiderne som på
kontoret. Hun har gjennom alle år vist seg tilliten verdig ved solid arbeid med regnskaper og
pengebehandling. Nå må det opprettes en ny stilling ved kontoret for å ta seg av økonomidelen. Som øverste
ansvarlige får hun flere administrative oppgaver. Trøsten for henne er at arbeidet er inne i godt etablerte
spor, hun har flere gode medarbeidere på kontoret og Jonathan har lovet å bistå henne i overgangsperioden
og etter det hvis det er påkrevet.

Julegaven, 82.300 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 82.300 kroner! Pengene er ikke øremerkede og brukes der hvor
de trengs mest. Et fantastisk resultat; tusen takk!
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Liberia etter ebola epidemien
Øyvind Aske har vært tilbake i Liberia igjen, for første gang etter
at ebolaepidemien brøt ut. Jonathan og Emma er der, alt er bra med
dem, heldigvis, og familiene deres. På kontoret også; Sam, Adolphous,
Magdalene, det har gått bra med dem alle. Mange har bedt for våre
samarbeidspartnere og det er noe av det første de takker for. Takk for at
dere har stått sammen med oss i en veldig vanskelig tid! Men ebola
sykdommen er virkelig nok, den har tatt livet av 4264 mennesker, har
sendt landet utfor et økonomisk stup og bremset sunn livsutfoldelse i
nærmere et år. Umiddelbart før Liberiareisa ble det med stolthet meldt
om at den siste smittede var friskmeldt. Så i skrivende stund melder WHO om et nytt tilfelle. Nei, det er ikke
lett når sykdommen enda ikke er under kontroll i nabolandene Sierra Leone og Guinea. Jeg så sporene etter
epidemien først på vaskedunkene med tappekran, de står alle steder. Sammen med plakatene som også
henger overalt: «Ebola is real» og deretter plakater med gode råd om hva man skal gjøre og hva man ikke
skal gjøre. Ebolamottaks-senterne flere steder langs de store veiene. Aldri har jeg fått temperaturen så ofte
målt, det begynte med ankomsten på flyplassen, deretter på de mest uventede steder. Deretter hører man
historiene. Om lik i gatene, om usikkerhet og frykt, om hvordan man ikke kunne stole på hverandre, selv
ikke i hjemmene. Man måtte ikke berøre hverandre. Kirken ønsker først og fremst å takke for hjelpen de har
fått. Gjennom denne hjelpen føler de at de har fått være til nytte for folket sitt. Nok en gang har ikke kirken
veket unna men stått bi med sitt lokalsamfunn og sitt folk! Takk til Metodistkirken i Norge!

Innvielse av ferdige prosjekter i Liberia
To nye Codevpro prosjekter ble innviet og åpnet for bruk søndag
den 15. mars. Den nye skolen i Vartekeh & Gbamokollie i Margibi
fylke er et enormt skritt opp fra den gammelmodige skolestua bygd av
stokker og jord. Skolen rommer 4 store klasserom, kontorer for lærere og
toaletter. 125 landsby-beboere, flest kvinner, har fått opplæring for å
kunne gjennomføre dette prosjektet. Innvielses-programmet var
høytidelig og tok over en time. Det var hilsener fra regjeringen med
senator Jonathan Kaipay og representativ Fofana, fylkesmann Buway og
utviklingsansvarlig for fylket Duncan gav sine hilsener. Byggekomiteens leder fortalte om prosessen og
takket på vegne av lokalsamfunnet. Town-chiefen, en ung kvinne, Nils Atle Krokeide som rådgiver og
Øyvind Aske som misjonssekretær, brakte også hilsener. Alle som hilste oppfordret innstendig foreldrene til
å sende barna sine på skolen. «Skolen er ikke ferdig før barna er på plass». Direktør Emma Okai ledet
høytideligheten og biskopsassistent Samuel Quire gav en hilsen på vegne av biskop Innis. Emma ble takket
varmt for godt samarbeid og mottok en geit av lokalsamfunnet. Dermed ble innvielsesritualet lest, det var
Øyvind og Nils Atle som sammen fikk klippe det røde båndet inn i en ny skolehverdag.
Etter innvielsen i Vartekeh reiste vi til Velley-ta ikke langt unna og foretok en innvielse av kassavakverna
der. Det var også en gledens dag for denne landsbyen som har fått det moderne anlegget på plass. Nå bygges
det ny skole like ved, dette satte de i gang med etter eget initiativ! Skolen i Vartekeh har fått støtte av
menigheten i Arendal og Sommerfesten, mens Hvittingfoss og Bjølsen har hatt kassavakvernen i Velley-ta
som et av sine misjonsprosjekt.
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De norske Zimbabwianerne trives på Old Mutare!
Etter å ha vært i Zimbabwe i mer enn 2 måneder kan Bjørn Martin
Broback og Marianne Munz fortelle at de trives godt, både som
studenter og voluntører. To dager i uken er de studenter på Africa
University og de andre dagene er de på Old Mutare og bidrar der. De får
stadig nye opplevelser, og er flinke til selv å oppsøke utfordringer, og de
tilegner seg stadig ny kunnskap og erfaring! Ved et av fagene på Africa
University følger også praksis i en lokal kirke, og denne praksisen får de ved
å følge presten på misjonstasjonens kirke på Old Mutare. Bjørn Martin og
Marianne har også fått være med sykehuset på misjonsstasjonen på HIV/AIDS outreach, og andre
hjemmebesøk, og i tillegg har de mye kontakt med barnehjemsbarna på Fairfield Childrens Home. I
begynnelsen av mars var de med Chabadzastaben på prosjektreise. De fikk være med på 4 Partnership in
Development-prosjekter; broen i Chitora, administrasjonsbygget både i Chapanduka og Matombo og
førskolebygget i Mhende. Etter turen skrev de på bloggen sin: «Vi er privilegerte som får lov til å se på
prosjekter som dere der hjemme i Norge støtter. Og ikke minst at vi får se at det virkelig betyr en forskjell
for samfunnet.» Følg gjerne ungdommene våre på zimbabwianerne.blogspot.no

Åpning av skolen i Saungweme
Fredag 6. februar ble skolen i Saungweme i Zimbabwe åpnet. Den
har allerede vært i bruk et halvt års tid, men den offisielle åpningen
ble lagt til februar, for at det skulle passe med biskopens travle
timeplan. I strålende sol hadde elever, lærere og foreldre møtt fram for å
ta i mot biskop Nhiwatiwa, tilsynsmann og prester, staben fra
Chabadzakontoret, oss fra Norge, representanter fra myndighetene og
høvding Saungweme; skolens initiativtaker. Det hele begynte nemlig
med høvdingens drøm om å sørge for skolegang til alle barna i
landsbyen. Han har gitt tomt til skolen, og selv sørget for en stor del av
mursteinene til bygget. Dette prosjektet har vært viktig for ham, så viktig, at han har truet med å forlate
landsbyen dersom foreldrene ikke tok innover seg det ansvaret det er å gi barna en utdannelse! Og dette
ansvaret har de tatt! Sammen med Chabadza har de sørget for at den nye skolen står ferdig, og at neste bygg
allerede er godt i gang. Med stor høytid; sanger, taler, avduking av plakett og snorklipping er skolen behørig
innviet. Og høvdingens drøm er gått i oppfyllelse. Men som høvdingen sier: «Det er viktig å ha drømmer,
men man må ikke forsove seg, for da kan man gå glipp av mange muligheter!» Skolen i Saungweme er
støttet av Petrikirken på Kjølberg.

Åpning av Waiting Mothers Shelter og kjøkken i Nyan’ombe
I Zimbabwe reiser de gravide til nærmeste klinikk noen dager før de
skal føde, noe som er med på å forbygge komplikasjoner både før,
under og etter fødsel. Et viktig tiltak i dette landet som er et av landene i
verden med høyest barseldødlighet. I Nyan’ombe måtte de gravide
kvinnene tidligere kjempe om plassen med syke pasienter, og hadde et lite
skur som kjøkken, der de måtte ligge på kne for å lage mat. Nå står det
ferdig et flott bygg med 6 rom, med plass til opptil 3 stykker i hvert rom,
og et eget kjøkken med flere ildsteder, i riktig høyde, hvor de gravide kan
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tilberede maten sin. Dette er blitt tatt godt i mot av landsbyene i området rundt, og mange hadde møtt opp til
innvielsen. Det var stor fest, med sang, dans, taler og mat. For anledningen ble maten laget utenfor
kjøkkenet, for ikke å være i veien når gjestene skulle inspisere kjøkkenet etter snorklippingen. En engasjert
landsby har allerede startet utvidelsen av selve klinikken. Nå blir klinikken dobbelt så stor som tidligere, til
stor glede for de 7500 som bor i området, og har denne klinikken som eneste helsetilbud! Menigheten i
Flekkefjord støtter prosjektene i Nyan’ombe.

Hilsen fra Litauen
I løpet av vinteren har vi virkelig fått oppleve at kirken vår er en
internasjonal kirke og at vi er ”connected”. Som mange av dere vet, har
vi vært i USA i fire måneder for å besøke menigheter som støtter Litauen
og oss som misjonærer. Vi har også vært med på to konferanser, den ene
var for samarbeidet mellom Litauen og USA – In mission together – og den
andre var en samling for alle ”nye” land hvor Metodistkirken har startet
menigheter i løpet av de siste 25 årene. Flotte samlinger med mye
inspirasjon og håp for framtiden, og ikke minst opplevelsen av å være en
del av den verdensvide kirken. Ved siden av samtaler og møte med mennesker fra 12 forskjellige land som
blant annet Laos, Vietnam, Kamerun, Latvia, Russland, Ukraina, Thailand fikk vi feire gudstjeneste sammen
- to menigheter i Vietnam, en i Laos, en i Honduras, og oss som var i USA. Vi sang sammen, vi lyttet til
vitnesbyrd, vi hørte Guds ord lest på mange språk, vi feiret nattverden sammen og vi ba sammen.
I november var vi med og feiret gudstjeneste sammen med Litauen og USA - fire menigheter i Litauen og vi
som var samlet i Columbus, Indiana. Dette er en flott måte å feire gudstjeneste sammen med
vennskapsmenighetene våre, eller som mange menigheter her i Litauen har bibelgrupper sammen med sine
partnere i USA. En ny følelse av å være ”In mission together”, eller sammen i tjenesten. Dette var mulig på
grunn av internett og blant annet programvarene ooVoo og Skype. Internett har gjort verden mindre og gjort
at vi kan få bli inspirert og beriket av hverandres tro, og at vi opplever at vi er partnere gjennom å dele
hverandres tro og hverdag på en ny måte.

Sommerfesten 2015
I år er datoene for sommerfesten 23.-26. juli. For litt over en uke siden
besøkte Øyvind Aske Vartekeh Town Public School. Det var en av
skolene i Liberia som vi samlet inn skolestoler til på sommerfesten i
fjor. Dermed var ikke bare den nye skolen ferdigbygd. Klasserommene var
også fylt opp med benker og stoler, takket være Sommerfesten! I fjor
samlet vi inn 93 000 kroner til misjonen på, det rakk til 930 stoler. Du
kommer vel på Sommerfesten i år også? Det er så kjekt på Drotningborg,
her treffer vi gamle kjente, vi blir kjent med nye. Det er fine møter, nyttige
seminarer og koselige kvelder i stevneteltet. Alle generasjoner er sammen, det er varmt sommervær, flott
strand og deilig vann. Og så pleier vi å samle inn til misjonen! Du får snart greie på hva vi skal samle inn til.
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«Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede.
Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa.
Kom og se stedet hvor han lå!»
Matt.28, 5-6

Vi ønsker dere en velsignet påske!
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