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TENN LYS, ET LYS SKAL BRENNE
FOR DENNE LILLE JORD
DEN BLANKE HIMMELSTJERNE
DER VI OG ALLE BOR
MÅ ALLE DELE HÅPET
SÅ GODE TING KAN SKJE
MÅ JORD OG HIMMEL MØTES
ET LYS ER TENT FOR DET.

KADIATU ER TILBAKE PÅ SKOLEN!
Kadiatu er 10 år og går i
6. klasse på en av
Metodistkirkens
barneskoler i Sierra
Leone. Her er hun med i
fadderprogrammet vårt.
I løpet av det siste året
har hun lært mye om
pandemien som har
rammet verden, og
følgene av den.

«Covid-19 er et virus og
det kan ta livet av mennesker som blir rammet av det. Vi kan forhindre
det ved å følge forebyggende retningslinjer, for eksempel å bruke
maske, vaske hendene regelmessig og holde oss borte fra andre. Da
TENN LYS, TO LYS SKAL SKINNE
jeg først hørte om utbruddet av Covid-19, minnet det meg om
FOR KJÆRLIGHET OG TRO
opplevelsene vi skolebarna hadde under ebolaen i Sierra Leone.
FOR DEN SOM VISER OMSORG
Alt håpet forsvant, og jeg ble veldig redd! Utbruddet av Covid-19 har
OG ALLTIS BYGGER BRO
påvirket ikke bare meg, men vennene mine og landsbyen vi bor i.
Da pandemien kom til Sierra Leone, ble skoler, butikker, kirker og
MÅ FANGER FÅ SIN FRIHET
moskeer og andre offentlige steder stengt. I landsbyen vår har vi alltid
OG FLYKTNINGER ET HJEM
levd sammen som en stor familie, men for å overholde Covid-19TENN LYS, FOR DEM SOM GRÅTER
reglene måtte vi holde avstand til hverandre.
OG DEM SOM TRØSTER DEM.
Vi kunne ikke leke sammen, gå i kirken, delta på bønnemøte eller gå
på skolen. Biler som pleide å transportere foreldrene våre til andre
byer for å selge gårdsprodukter eller kjøpe andre husholdningsartikler, ble stoppet. Mye av gårdsproduktene ble
ødelagt, og det var ingen penger til å kjøpe matvarer. Noen av søstrene og vennene våre i landsbyen ble gravide, og de
får ikke lov til å komme tilbake til skolen. Det ble vanskelig og leit hjemme også, fordi de voksne fikk høre at barn kunne
bringe smitten videre, uten å være syke selv. Fordi de var redde for å dø, holdt foreldre og besteforeldre avstand til oss
barna, og det var trist!
Min store drøm i livet er å bli lege, ta vare på foreldrene mine og gi tilbake til landsbyen min. Denne drømmen kan bare
bli virkeliggjort gjennom åpne skoler og støtte fra fadderne. Jeg er glad for at skolen har åpnet igjen, sånn at jeg kan
oppnå drømmen min!»

«Min store drøm i livet er å bli lege, ta vare på
foreldrene mine og gi tilbake til landsbyen min…»
Kadiatu, 10 år, fadderbarn i Sierra Leone

TAKK FOR STØTTE TIL VÅRE VIKTIGE FADDERPROGRAM!
-Siden starten av Coronavirus-pandemien,
har vi sett en betydelig nedgang i lokale
gaver til barnehjemmet, forteller Cecillia
Thobani, styrer på Fairfield i Zimbabwe,
ettersom folk ikke er i stand til å bevege seg
fritt av frykt for å spre viruset. Barnehjemmet
har også blitt påvirket av nedstengningen som
jo har påvirket mange zimbabwere og verden
generelt. Her har vi jobbet veldig hardt for å
holde barn og ansatte trygge. Ansatte som bor
utenfor området, får ikke lenger jobbe på
barnehjemmet og ingen har lov til å komme på
besøk. Mødrene i husene har ikke hatt
mulighet til å ta fridagene sine og reise hjem til
egne familier siden mars, men de har stor
forståelse for situasjonen, og deres hoved-

fokus er å beskytte barna.
Barna er opptatt med å jobbe i hagen, og
ta vare på kaninene de har fått, slik at de
skulle ha noe å gjøre i løpet av denne
perioden med nedstengning. De danser,
henter ved, spiller spill og gjøre sine
daglige plikter hjemme. De oppfordres til
å vaske hendene ofte. Vi har også bedt et
av de tidligere Fairfield-barna som nå er
gift, om å sy masker til barna og omsorgspersonene på barnehjemmet.
Vi har startet matlagingstimer for både
gutter og jenter, slik at vi lærer å bake
og lage andre retter som vi ellers ikke
tilbereder hjemme.
Vi er takknemlig for at alle er friske!

Martha er mor til fem barn i alderen 2-12 år, og bor i Zanzayee Town i Liberia. Som
mange andre mødre i Liberia, har Martha mistet mannen sin. Han gikk inn i
bushen for å sjekke fiskegarnet i bekken så han kunne selge fisken og kjøpe mat
til familien sin. Her ble han bitt av en slange mens han holdt på, og det var ingen rundt
som kunne hjelpe ham. Da han endelig hadde klarte å kjempe seg inn til byen, hadde
giften fra slangebittet gått gjennom kroppen hans, og han ble snart erklært død, og
etterlot seg de fem barna og moren deres, som da ble alene-forsørger for familien. Som
enslig forsørger klarte ikke Martha å sende barna på skolen, siden hun ikke kunne
betale avgifter, kjøpe skoleutstyr samtidig som hun skal kunne gi dem mat. Hun var
likevel fast bestemt og ba til Gud om at barna skulle få utdanning og bli produktive
borgere i framtiden, slik at de ikke skulle måtte streve med daglig inntekt, som sin far.
Martha sier selv at det som virkelig vanskelig var å se de store barna gråte fordi de ikke
fikk gå på skolen, men måtte være med å jobbe på gården i stedet. Som enslig mor ga ikke hennes daglige gjøremål
med å dyrke grønnsaker og ris nok inntekt for å dekke barnas grunnleggende behov, og i tillegg sende dem på skolen.
Da hun hørte nyheten om at Metodistkirken hadde et program som ga økonomisk støtte til aleneforeldre, foreldreløse
barn, ebolaofre og andre utsatte barn, bestemte hun seg for å dra fra arbeidet på gården for å få mer informasjon om
dette programmet. Barna hadde ikke vært på skolen siden faren deres døde, og hun hadde bedt til Gud om at denne
dagen måtte komme! Mor Martha kan ikke beskrive hvor overveldet av glede hun var den dagen skredderen kom for å
ta mål til skoleuniformene til barna! To uker senere kom uniformene og annet skolemateriell, og Martha forteller hvor
fantastisk det var å se sine egne barn, i følge med andre skolebarn, gå til skolen i helt nye uniformer. Hun fortsetter: «Vi
er mange som aldri hadde turt å håpe på at barna våre skulle kunne gå på skole. Nå kan de det, takket være
godhjertede mennesker i andre deler av verden, som betaler skolepenger, skoleuniformer og annet utstyr. Dere får
mange familier til å smile, og gjenoppretter håpet for barn som har følt seg etterlatt alene i ekstrem fattigdom».

JULEHILSEN FRA PARTNERNE

Emma Okai Wleh,
CODEVPRO, Liberia

Kjære venner!
Sannelig har år 2020 vært utfordrende for
oss alle over hele verden, men til tross for
mange vanskeligheter med Covid-19
pandemien, økonomisk tilbakegang og
mye mer, så har vi fremdeles håp og fordi
Jesus lever kan vi møte morgendagen. Når
vi nå går inn i en ny adventstid vil vi at dere
skal vite at dere er spesielle for oss i
Liberia. Deres gaver går til skoler, klinikker
og skaffer rent drikkevann. Vann er liv og
den som gir vann, gir liv.

Adventshilsen fra Sierra Leone; fra
lokalsamfunnene og alle de som har nytt
godt av støtten fra Norge. Vi har nå
kommet til slutten av det utfordrende året
2020, som best kan beskrives som det
mest utfordrende året i vår generasjon.
Med coronavirusets komme, som har hatt
de mest dramatiske virkninger på hele
verden, inkludert Sierra Leone, vil vi si: «Vi
er alltid presset, men ikke knekket, vi er
rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men
ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel»
2. Kor 4,8-9.

Musafare Mususa,
Chabadza, Zimbabwe

Vår organisasjon er en kilde til stolthet på
grunn av deres kollektive og individuelle
støtte. Halleluja, vi hever glassene for dere for
å si takk; og fordi dere hjelper noen er deres
liv ikke forgjeves. Dere skal vite at våre tanker
og bønner er med dere i alt dere foretar dere.
Måtte denne julen gjenopprette vår verdighet
som mennesker; bringe oss kjærlighet, fred og
glede. Gledelig Jul og et velsignet Godt Nytt
År fra deres venner i Liberia.

Vi går inn i denne julehøytiden med tunge
hjerter når vi minnes vår biskop og flere
andre som ikke får oppleve slutten av dette
året. Vi ber om Guds nåde over dem som
har sovnet inn.
Julen er tiden for å huske på venner som
er viktige for deg. Vi ber om at dere alle må
få kjenne julehøytidens kjærlighet. Må
denne høytiden få stråle, må deres
drømmer bli virkelighet og må dere kjenne
lykke og glede hele året! Takk for deres
kjærlighet og støtte. Vi ønsker dere en God
Jul og et Godt Nytt År i 2021!

Kjære alle sammen!
Chabadzastaben og partnerne i Zimbabwe
er så takknemlige for hva våre partnere i
Norge har gjort for oss. Dette året har vært
preget av utfordringer både på programog nasjonalt nivå. Covid-19 overrasket
hele verden og forårsaket både tap av
menneskeliv og økonomisk tap. Selv om
det sørlige Afrika hadde en lav direkte
effekt av Covid-19 sykdommen, fikk vi
enorme økonomiske virkninger på grunn
av nedstengningene hos våre største
handelspartnere på den nordlige halvkule.
I tillegg ble mange av ressursene

Smart K. Senesie,
CELAD, Sierra Leone

omdirigert fra sitt opprinnelige formål.
I denne situasjonen har Metodistkirken i
Norge og den norske stat stått oss bi og til
dags dato hjulpet oss å navigere gjennom
vanskelighetene. Vi har mottatt økonomisk
støtte som både nasjonen, lokalsamfunnene
og staben har nytt godt av. Vi er
takknemlige til Metodistkirken i Norge og
den norske stat som har valgt å stå sammen
med oss, til tross for at dere har de samme
utfordringene selv.
Måtte den store Gud velsigne dere og hele
landet. Vi ønsker dere en God Jul og et
velsignet Godt Nytt År i 2021!

EVALUERING AV CHABADZA I ZIMBABWE
Alle program som får støtte fra Digni og Norad skal evalueres av eksterne konsulenter minst én gang i løpet av
programperioden som går over fem år. Hovedmålet for evalueringene er:
• Læring: Evalueringer skal være et systematisk og deltakende arbeid
med mål om læring i alle ledd: Fra rettighetsholdere, til prosjekt, til
partner, til medlemsorganisasjon og Digni. Målet er at læring skal bidra
til nettverksbygging, inspirasjon og gode resultater.
• Kontroll: Evalueringer skal ha til hensikt å gi en objektiv og
systematisk vurdering av resultatoppnåelsen i tiltaket, og
dokumentere at midler er brukt i henhold til avtaler og retningslinjer.
I november var det planlagt evaluering av Chabadza, og et team på tre
konsulenter skulle vurdere arbeidet som er gjort de siste årene, og komme med anbefalinger om veien videre.
Vi fra misjonskontoret i Norge fikk være med på oppsummeringsmøte med Chabadzastyret, staben og evalueringsteamet, via
zoom, hvor foreløpige funn og anbefalinger ble lagt fram.
Til tross for at Chabadza har opplevd en del utfordringer de siste
årene, med syklon, spot-check fra Digni og nedstengning på grunn
av korona, så var evalueringen veldig positiv! Det ble understreket
at Chabadza-staben er godt kvalifisert, særlig etter at det er blitt
ansatt en ny økonomiansvarlig. Mange av målene var nådd og det
ble vist til gode resultater i prosjektlandsbyene. Det er blitt lagt stor
vekt på utdanningsprosjekter, og 13 av de 21 prosjektene som er
startet er innenfor utdanning. Å styrke barn og unge gjennom skolegang har vært en viktig prioritering, gjort av
landsbybefolkningen. Det ble slått fast at lokalbefolkningen ble myndiggjort gjennom opplæring og viktig
kapasitetsbygging gitt av partnerne våre i temaer som samarbeid, økonomi, bærekraftig utvikling, rettigheter,
likestilling og miljøvern. De viste også til at eierfølelsen til prosjektene var stor og at folk i landsbyene, til tross for
ulik politisk- og religiøs bakgrunn, har lært å sette ulikheter til side for landsbyens beste. Evalueringsteamet
konkluderte med at programmet er effektivt, med stort fokus på å styrke barn, kvinner og menn, men at de i
framtiden kunne være mer bevisste på å inkludere ungdom, eldre og handikappede. De understreket også
viktigheten av å jobbe sammen med lokalbefolkningen og lokale myndigheter og ha skriftlige kontrakter når det
gjelder bruk av private eiendommer og andre avtaler. I tillegg til at de varmt kunne anbefale at Chabadza skulle få
midler til en ny femårs-periode, minnet de om betydningen av å ha flere partnere og dermed mer penger og
større mulighet til å gjennomføre det viktige arbeidet som gjøres i de lokale landsbyene.
Det er godt å se at Partnership in Development-modellen, hvor lokalbefolkningen tar initiativet til utviklingsprosjekter og selv har ansvar for å bidra med lokale ressurser, samt ansvar for gjennomføring og vedlikehold av
prosjektene, virkelig bidrar til myndiggjøring av mennesker og gir langvarige og bærekraftige resultater!
Ønsker du å gi en julegave til arbeidet vårt?
Du kan støtte misjonen via SMS eller Vipps. Send SMS med Jul 200 til 2248
for å gi 200 kroner, eller Vipps ønsket beløp til 2248 og merk med Julegave.
Du kan også sende en julegave til misjonen på kontonummer 3000 13 88084

ALTERNATIVE
JULEGAVER
Det blir jul i år også, selv om det kanskje blir
en annerledes jul, som alt annet i 2020. Men
én ting som ikke er annerledes er at misjonen
tilbyr alternative gaver, i år som alle andre år!
Vi har gaver som kanskje har en enda større
betydning i år, både for giveren og mottakeren
av gavekortet, og særlig den som til slutt er
den reelle mottaker av gaven - i et av våre
samarbeidsland. Skriv ut gavekort fra hjemmesiden vår, eller ta kontakt med oss hvis du vil ha hjelp!
Covid-hygienepakke til prosjektlandsbyer; 200 kroner
Våre partnere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe har hatt stort fokus på bevisstgjøringskampanjer og reiser rundt til
avsidesliggende landsbyer for å gi informasjon om Covid-19 viruset og hvordan man kan hindre smitte og spredning av
den dødelige sykdommen. De har delt ut vaskebøtter med tappekran, såpe, desinfeksjonsmiddel, munnbind og
termometer.
Kirkebygging i Vest Afrika; 150 kroner
Kirkelivet er veldig sentralt i Afrika, og i mange landsbyer finnes det en Metodistkirke. I Liberia og Sierra Leone er
mange av kirkene ødelagt etter krig og uro, men også vær og klima har gjort sitt. Disse kirkene trenger restaurering, og
mye kan gjøres med maling, sement og takplater. Andre steder ser vi at kirkene rett og slett er blitt for små, fordi
Metodistkirken opplever stor vekst! Her vil de bygge nye og større kirker.
Mat til gravide på Mutambara; 100 kroner pr. uke
For å få ned spedbarns- og barseldødligheten i Zimbabwe, skal alle førstegangsfødende og de som forventer
komplikasjoner komme til fødeklinikken noen uker før fødselen. Her bor de på Waiting mothers' shelter, og en sånn
ordning har vi også på Mutambara. De gravide lager selv maten de spiser, men i år er det tørke og korona og ekstra
vanskelig å skaffe mat.
Vannpumper i samarbeidslandene; 250 kroner
Rent vann er livsviktig for god helse! Ved å støtte bygging av vannpumper er vi med på å redusere og forebygge
sykdom og død forårsaket av forurenset vann, og det blir lettere å opprettholde god hygiene. Skolebarn lærer bedre og
er mer til stede i undervisningen når de ikke er tørste, eller ute og leter etter vann. Når det bygges vannpumpe i
landsbyen, slipper kvinner og barn å gå flere timer til nærmeste vannkilde. De kan bruke tiden sin på andre ting og
utsettes heller ikke for faren for overgrep på veien.
Skolesekk til et barn i Sierra Leone eller Liberia; 150 kroner
Gjennom Partnership in Development programmene våre, bygges
det flere skoler. I Vest-Afrika er det mange barn som er foreldreløse
etter sykdom og naturkatastrofer, eller har foreldre som ikke har råd
til å sende dem på skolen. En skolesekk med utstyr vil gjøre det
mulig for flere barn å gå på skolen. Utdannelse gir barna sjansen til
å komme seg ut av fattigdom og sikre seg et bedre liv!

HUSK!

Du får skattefradrag på gaver som
blir gitt via giro til Metodistkirkens
Misjonsselskap.
Ta kontakt om du ikke allerede har
slik avtale med oss.

VI PRESENTERER…
Misjonsrådet etter Årskonferansen 2020

Leder 2020-2022: Aart Huurnink
Årsklasse:
2018-2022
Leg kvinne:
Torill Langbråthen
Leg mann:
Aart Huurnink
Pastoral:
Victor K. Sekyere
Vara 2018-2022: Leg:
Marianne Munz

2020-2024
Berit Strømme
Bjørn Sivert Broback
Jon-Erik Bråthen
Pastoral:
Liv Berit Carlsen

Åse-Karen Mortensen, representant fra MBU
Hege Bergjord, representant fra Metodistkirkens Kvinner
Ingull Grefslie, tilsynsprest
Johanna Lundereng, hovedkontorets leder
Øyvind Aske, Ragnar Falch og Anne Ng Forster, misjonskontoret

VI ØNSKER ALLE EN
VARM OG VELSIGNET
JULEHØYTID!
TENN LYS, TRE LYS SKAL FLAMME
FOR ALLE SOM MÅ SLÅSS
FOR RETTFERD OG FOR FRIHET
DE TRENGER HJELP FRA OSS
MÅ INGEN MISTE MOTET
FØR ALLE FOLK ER ETT
TENN LYS, FOR DEM SOM KJEMPER
FOR FRIHET OG FOR RETT.
TENN LYS, NÅ STRÅLER ALLE
DE FIRE LYS FOR HAM
SOM ELSKER ALT SOM LEVER
HVER LØVE OG HVERT LAM
TENN LYS FOR HIMMELKONGEN
SOM GJETERFLOKKEN SÅ
NÅ MØTES JORD OG HIMMEL
I BARNET LAGT PÅ STRÅ.

Øyvind Aske, Misjonssekretær

Ragnar Falch, Økonomileder
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Anne Ng Forster, Bistandskonsulent

