Nyhetsbrev, høsten 2017
«Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» Gal. 6, 2

Katastrofen i Freetown, Sierra Leone
Søndag 14. august kollapset Sugar Loaf Mountain i Freetown og raste
ut, etter at grunnen var blitt fullstendig mettet av regnvær over lengre
tid. Forstaden Regent som ligger et par mil øst for Freetown sentrum ble
overflommet av jord, søle, søppel, vegetasjon og bygningsrester. Katastrofen
rammet også 12 bosetninger i vestre
distrikter av byen. De siste tallene ligger på
ca 500 døde og minimum 600 savnede. I alt
5 900 mennesker er berørt ved at de har
mistet sine hjem og eiendeler. 3 000 er blitt hjemløse. 1,3 km med veier er ødelagt og
kraftlinjer ligger nede. Denne situasjonen har skapt unntakstilstand i Freetown og har
preget byen i stor grad. Metodistbiskop Yambasu har som vanlig engasjert seg og gjør
alt hva han kan for å hjelpe og trøste de rammede. Han fikk raskt på plass et Disaster
Respons team som har sørget for medisinsk hjelp, psyko-sosial rådgivning, mat, klær,
hygieneartikler og skoleutstyr til de rammede. Våre partnere i Partnership in
Development programmet CELAD er en aktiv del av dette teamet, hvor vår egen Smart
Senesie er leder for det krevende arbeidet.
Også på vårt Hovedkontor her i Oslo ble arbeid lagt til side og tiden ble brukt på å
snakke sammen og få ut informasjon til menighetene. Mandag og tirsdag ble det lagt ut informasjon på kirkens
hjemmesider og på Face book. Tirsdag ble det skrevet et brev som ble sendt til menighetene for opplesning påfølgende
søndag med oppfordring til bønn og innsamling av penger til Sierra Leone.
Søndagsskolen i Arendal samler inn til ofrene for naturkatastrofen i Sierra
Leone! Barna på Søndagsskolens store gruppe i Arendal hadde tatt initiativ for å
samle inn penger til flomofrene i Sierra Leone. De gjorde en kjempeinnsats, stekte
og solgte vafler på kirkekaffen søndag 3. september etter gudstjenesten, noe som
resulterte i 1 503 kroner.
Det var barna selv som kom på denne ideen etter at brevet om innsamling og bønn
for Sierra Leone ble lest opp i gudstjenesten søndagen før. Dette er et flott
eksempel på nestekjærlighet i praksis.
Menighetenes respons er overveldende! Til sammen er det nå gitt nærmere kr 150 000 med giro, SMS, Vipps og
innsendte kollekter. Misjonsselskapet sendte i begynnelsen av september 18 000 USD til Metodistkirken i Sierra Leone
som skal brukes i nødhjelpsarbeidet. Denne nødhjelpsaksjonen som Metodistkirken har gjennomført viser tydelig de
gode båndene vi har til Sierra Leone. Vi forkynner evangeliet i ord og handling og trår til når det gjelder som mest. Dette
viste vi under ebola-aksjonen for et par år siden. Nå har vi vist det igjen. Dette er arven med det varme hjertet - for Gud
og medmennesker. Den skal vi ta vare på. Takk for samarbeidet! Flott gjort!
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Sommerfesten 2017 – «Livsglede»
Sommerfesten i Stavern ble også i år et høydepunkt for misjonen.
Vi deltok som vanlig med en innsamling til et formål i et av våre
partnerland. I år var det vannpumper ved skolen i Kabala i Sierra
Leone som var målet for vår innsamling. Misjonstorget innbrakte
kr 107 341.- inkludert MBUs misjonsløp. Vi fikk inn kr 16 000.under kollekten på kveldsmøtet på lørdagen, kr 1 000 fra
Tenleiren + andre gaver, i alt kr 128 000.- Det ble et flott gjensyn
med misjonsløpet som vi også hadde for to år siden og som
oppleves som et friskt pust. Dette er noe som fenger både store
og små! Under følger en beskrivelse og et bilde fra Porsgrunn menighets bidrag til Misjonstorget: (Gjengitt med tillatelse
av red. av Menighetsbladet for Porsgrunn).
«Også i år stilte en gruppe fra vår menighet til misjonsmarkedet
på Metodistkirkens Sommerfest som i år var i Stavern. Gjennom
salg av sveler, kaffe, strikket tøy, postkort, frokostblandinger og
mye mer, bidro de med ca. kr.15.000. Totalt innbrakte
misjonsmarkedet kr.128.000 som skal brukes til vannpumper ved
skolen i Kabala i Sierra Leone.
På bildet sees (fra v.) Grethe Pedersen, Ellen Andersen, Turid
Knustad, Ole Geir Pedersen og Tove Sørensen. Elisabeth Moe
Skreosen og Lillian Iversen var ansvarlig for svelene.»
Midnatts- og Nattverdgudstjenesten på fredags kveld ble i år arrangert i Stavern kirke der Helen Byholt Lovelace og
Øyvind Aske hadde hvert sitt innlegg om Livsglede. Sogneprest Margrete Sem Lossius og Bill Lovelace tok hånd om
nattverden og Jan Erik Norheim spilte orgel og Jenny Norheim sang vakkert.
Misjonen hadde i år et seminar som vi kalte «Fra drøm til virkelighet».
Arve Misund i Flekkefjord menighet delte gjennom bilder og ord erfaringer
fra menighetens Partnership in Development prosjekt i Nyan`ombe i
Zimbabwe. De har fått kjenne på go`følelsen av å utgjøre en forskjell for
lokalsamfunnet de har vært involvert i gjennom tre år. Det er mange
drømmer i Nyan`ombe som er blitt til virkelighet; klinikken, hengebrua og
nytt kirkebygg er bare tre av flere ting. For Flekkefjord ble deres drøm om å
bruke en million kroner på misjonen på tre år, overgått av virkeligheten ved
at de bare brukte ett og et halvt år på å samle inn hele beløpet!
Nå er Flekkefjord allerede i gang med å forvandle et nytt lokalsamfunn.
Selv ville Arve heller kalle seminaret «Fra hjerte til hjerte»! Misjon gir glede!
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VID Betanien Bergen kombinerer mosjon og misjon!

Vi har fått denne hilsenen fra Bergen: «Onsdag 3. mai deltok
sjukepleiarstudentar og lærarar fra VID Bergen i Bistandsløp
for å samla inn pengar for å ferdigstille sjukehuset i Compound
Three i Grand Bassa, Liberia. Oppmøteplassen var midt i Bergen
by, Festplassen. Deltakarane hadde på forhånd samla inn
sponsorar til dei ulike aktivitetene ein kunne velje mellom, hoppetau
og løp rundt Lille Lungegårdsvannet. Sponsorene gav anten eit fast
beløp per hopp/runde rundt dammen eller eit totalbeløp for heile
aktiviteten. Studentrådet hadde på forhånd sett opp ein stand med
musikk, drikke og noe å bite i. Deltakarane som møtte opp samla
inn totalt 20.090 kr til denne gode saken.» (Pengene er sendt til
Codevpro kontoret i Liberia)

Fund for mission in Europe (FMIE) er Europamisjon
MM er ikke bare engasjert i Afrika, vi driver også med misjon i
Europa. Ja, i Litauen selvfølgelig, men ikke bare der. Hvert år gir
vi ca 2 000 Euro til FMIE som gjør oss delaktige i små
misjonsprosjekter flere steder. Her er flere eksempler fra Latvia:
Når menighetene samles for å holde gudstjeneste, blir pastorene
veldig synlige som gudstjenesteledere og predikanter. Men å være
pastor betyr mye mer enn å forkynne Guds Ord på søndager. Og
mange metodistpastorer har innvirkning på langt flere mennesker enn
sine egne medlemmer.
Kuldiga UMC hat begynt et dusj- og klesvask prosjekt for sine nærmeste beboere, der fattige mennesker i nærmiljøet
kan få hjelp og til å høre evangeliet.
I Liepas russiske menighets etter skoletids program, blir Kristi kjærlighet og evangelium delt med mange barn og
foreldre. Pastor Vera tar ikke bare vare på det åndelige behovet, men sørger også for at barna får mat og omsorg, blant
annet med leksehjelp.
Pastor Kristine i Cesis menighet har en tjeneste rettet mot unge mødre for å styrke dem i deres tro.
Pastor Astra og Riga First UMC har fått i stand et diakonalt/sosialt oppsøkende sted, som hjelper for å nå ut til
mennesker med problemer.
Liepaja UMC og pastorene Edgars og Gunta har deltatt i mange evangeliserings aksjoner på utsiden av sine
kirkevegger. Etter en spesiell kveld for de hjemløse 24. desember der 37 mennesker deltok, planlegger menigheten nå
et Alpha kurs for disse.
Et sosialt senter er ombygd nær Tashi UMC. Dette vil bli en god plattform i å nå ut til mennesker i landsbyen. Et antall
eldre mennesker blir besøkt minst to ganger i året. Menigheten ber for dem og styrker dem med Guds Ord. I år ble
minst 30 mennesker velsignet av dette tiltaket.
Paplaka UMC er en kirke med en sterk søndagsskole, der evangelisering og disippelgjøring finner sted. Foreldrene har
kjent Guds berøring gjennom barna som går fast på gudstjenestene.
Bildet er fra tjenesten for de hjemløse i Liepaja UMC.
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Nytt misjonsråd
Årskonferansen 2017 foretok suppleringsvalg for to vara
representanter i Misjonsråd. De er leg vara Marianne Munz og
pastoral vara Åsta Marie Olafsson. For øvrig er sammensetningen
slik: Leg kvinne Ragnhild Sand og Torill Langbråthen. Leg mann
Bjørn Martin Broback og Aart Huurnink. Pastorale medlemmer er
Jon-Erik Bråthen og Liv Berit Carlsen. Aart er leder og Torill er
nestleder. I tillegg sitter Magnus Skånlund som representant for
MBU og Alida Markaskard som representant for Metodistkirkens
kvinner. Ny tilsynsprest Ingull Grefslie har møterett sammen med
Hovedkontorets leder Johanna Lundereng. Som regel møter hele staben på Misjonskontoret. Flott gjeng!
(Bildet er uten de nye medlemmene!)

Høstgaven til misjonen

Sammen med dette nyhetsbrevet ligger det en giro til en høstgave til
misjonen! Høstgaven dere gir er til frie midler, som kan brukes der behovet
er størst. Det er også mulig å sende penger til misjonen via Vipps eller
SMS.
Send SMS med Høst 200 til 2248 for å gi 200 kroner, eller Vipps ønsket
beløp til 2248 og merk med Høstgave.
Takk for omtanke, forbønn og gaver til arbeidet vårt!

Ny hjemmeside

Som mange kanskje har fått med seg, så ble hjemmesiden
vår oppgradert med et nytt og fint design i sommer, og er nå i
tillegg er mobilvennlig! Vi håper at sidene fortsatt er
gjenkjennelige og at du finner lett fram til den informasjonen
du leter etter. Vi har med oss de fleste artiklene fra den gamle
siden, men er det noe du ikke finner, skal det også dukke opp
ved et generelt søk på internett. Den nye hjemmesiden har nå
samme plattform som Metodistkirken i Norge, og mange av menighetene våre, noe som vi tror gjør det enklere å finne
fram! Sidene oppdateres jevnlig med bilder og informasjon om arbeidet vårt, så gå gjerne inn på
www.misjonsselskap.no og se hva som skjer der! Det er også mulig for menighetenes hjemmesider å abonnere på
nyhetene fra siden vår, sånn at det automatisk kommer opp en link på deres egen side!

Det er lenge igjen til jul...!
… tenker du sikkert, 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. Sånn blir det i år, også!
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.
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Vil du være med å bidra til at flere barn får et bedre liv? Da kan du bli fadder hos oss!
Her gir vi svar på noen av spørsmålene vi får om det å være fadder hos Metodistkirkens Misjonsselskap.
Kan jeg velge land eller prosjekt?
Metodistkirkens Misjonsselskap har flere fadderprogram. Vi har tre fadderprogram i Zimbabwe; på Old Mutare,
Mutambara og Nyadire, og vi tilbyr også fadderskap i Sierra Leone og Liberia. Barna som
er med i fadderprogrammene er ofte foreldreløse, med ansvar for seg selv og yngre
søsken.
Går min støtte til et enkelt barn?
Som personlig fadder i et fadderprogram er du fadder til ett barn, og gjennom din støtte gir
du langsiktig hjelp til utdanning, helse, livsvilkår og inntekts-skapning. Dette gjelder
fadderbarna som er med i programmet, med det kan også føre til hjelp for andre familier
som bor i fadder-barnets lokalsamfunn. Vi ønsker ikke at det skal være personlig kontakt, i
form av brev og besøk. Dette fører lett til forskjellsbehandling og misunnelse. Du kan være
personlig fadder på Mutambara og Nyadire.
Har dere et tilbud til meg som ikke ønsker å være personlig fadder?
I forbindelse med programmet på Mutambara, har vi i flere år også gitt
mulighet til å være kollektiv fadder. I Liberia og Sierra Leone tilbyr vi kun
kollektivt fadderskap! Det betyr at din støtte går til de som til enhver tid
trenger det mest, uten at du som fadder vet hvem disse barna er.
Hvor mye betaler jeg, og hva går pengene til?
Å være fadder koster 200 kroner i måneden. Pengene går inn i en felles pott
for hvert land/fadderprogram. De som er med i programmet får dekket
utgifter til skolepenger, eksamensavgifter, skoleuniform, bøker og annet skolemateriell. Beløpet kan også dekke varmt
tøy til den kalde årstiden, medisiner ved sykdom og støtte til mat.
Hvordan får jeg informasjon?
Som personlig fadder får du tilsendt et bilde og noen personlige opplysninger om barnet. En gang i året skal du få
informasjon om ditt fadderbarn. Som kollektiv fadder får du nyhetsbrev med generell oppdatering fra barnas skolegang
og dagligliv.
Din hjelp skaper verdifull respekt og forståelse, og bidrar til å gi bærekraftige resultater i vårt arbeid. Vi setter stor pris på
at du tar ansvar som fadder, slik at flere barn kan skape seg en ny framtid og et bedre liv!
Ønsker du å bli fadder kan du fylle ut skjemaet på hjemmesiden vår, så tar vi kontakt med deg, eller du kan ta direkte
kontakt med vår bistandskonsulent og fadderprogramansvarlig, Anne Ng Forster tlf. 23 33 27 37.
Vil du motta informasjon pr. e-post, eller endre ditt fadderengasjement fra personlig til kollektivt fadderskap, så ta gjerne
kontakt med oss på fadder@metodistkirken.no
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Det er stor giverglede blant våre støttespillere!
I tillegg til alt som har kommet inn til jordskredet i Sierra Leone og til vann i Kabala på
Sommerfesten, har vi mottatt 70.150 kroner i sommergave til frie midler!
Hjertelig takk for viktige bidrag til arbeidet vårt!
Takk for at dere står sammen med oss i alt det fantastiske arbeidet som blir gjort,
“La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode.
hjemme og ute!
Når tiden er inne, skal vi høste,
bare vi ikke gir opp”
Gal.6,9

Vi ønsker alle
en god og velsignet høst!
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