Nyhetsbrev, sommeren 2016
«For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.»

Sal. 36,10

Sommerfesten samler inn til Bishop Judith Craig Children`s Village!
Hver jul har vi lenge hatt en fast alternativ julegave: «Lys til Judith Craig». En liten
repetisjon:
Judith Craig var biskop i East Ohio Conference i USA. I 90-årene var hun på besøk
i Liberia. Etter å ha sett hvordan foreldreløse barn led, var ensomme, redde og uten
familie, startet hun i samarbeid med kirker i USA og the General Board of Global
Ministries oppbyggingen av barnehjemmet eller landsbyen. Barnelandsbyen er
oppkalt etter henne siden det er Årskonferansene i Detroit, West Ohio og New
Jersey som har støttet den siden den ble opprettet i år 2000. Årskonferansen i
Liberia gir også sin støtte. Så er det altså Norge som også har bidratt, først og
fremst gjennom våre alternative julegaver de siste årene. Barnegruppa i Tistedal
har også samlet inn til barnehjemmet hvert år.

Barnehjemmet ble opprettet under den 14 år lange og grusomme borgerkrigen som krevde mer enn 250 000 liv i
Liberia. Da var det så mange foreldreløse barn i landet at Metodistkirken fant ut at de måtte gjøre noe for å ta seg av
noen av barna. Det ble bygd 19 hytter i 5 rekker med kapasitet opptil 228 barn. Da Øyvind besøkte Judith Craig siste
gang i februar 2016 bodde det 78 barn her i 9 av hyttene, 11 av disse hadde
mistet foreldrene sine under ebola epidemien. Barnehjemmet har egen
barnehage og skole og barna er i alderen fra førskole opp til videregående
skole. Det er omtrent ti barn i hver hytte med naturlig aldersfordeling med
hver sin mamma. På den åpne gårds- og lekeplassen mellom hyttene og
skolen er det en vannpumpe og et generatorhus.
Nå er generatoren ødelagt og det vil koste mellom 10 og 15 000 $ og
anskaffe ny. Det er veldig mye penger, kanskje opp mot 120 000 kr. Nå vil
misjonen at innsamlingen på Sommerfesten skal gå til solcelleanlegg på
Judith Craig. Solcellepaneler kan erstatte en ny generator. Vi har kontakt
med et firma som kan levere og installere et solcelle anlegg som kan forsyne Judith Craig med nok strøm fra sola til å
dekke deres behov. Da snakker vi om belysning ute etter at sola har gått ned og belysning inne. Men de trenger også
strøm til kjøleskap, fryseboks, vifter, TV, vannkokere og uttak til å lade mobiler og PCer. I skrivende stund er det
løpende kontakt mellom Judith Craig og dette firmaet for å beregne nødvendig kapasitet, når det er klart vil vi få et tilbud
på anlegget. Det blir eventuelt dette tilbudet som vi vil være med på å samle inn til på Sommerfesten.
Det er opplagte fordeler med solcellekraft i stedet for generatordrift! Ikke noe forurensning. Ingen dieselutgifter. Det er
nok sol i Liberia og den er gratis. Ikke noe vedlikehold. Ikke noe støy. Etter investeringen i anlegget har Judith Craig
dermed gratis strøm de neste 20 årene! Dette må vi være med på å realisere!

Metodistkirkens Misjonsselskap
Postboks 2744, St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf: 23 33 27 03/06
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no
Web: http://www.misjonsselskap.no
Kontonummer: 3000 13 88084

Besøksadresse:
Akersbakken 37
0172 Oslo

Evaluering i Sierra Leone
Veien inn til Sayllu er bare vel to år gammel. Ergo har det ikke vært så mye
trafikk inn til landsbyen for utenforstående, og i hvert fall ikke for oss hvite
som kun beveger oss rundt i biler. Dette er nok en del av forklaringen på at vi
var de første lyshudede som besøkte landsbyen noensinne, med unntak av
Bjørn for ca. 50 år siden. (Se artikkel på hjemmesiden).
Sayllu hadde spurt om støtte av metodistkirkens utviklingsprogram CELAD til å
bygge barneskole. Vi møtte den nesten ferdige skolen rett før vi kom inn i
landsbyen. Det første vi legger merke til er at murarbeidet har meget høy kvalitet. Murpussen skinner blankt med skarpe
vinkler og rette flater, finishen er meget god og vitner om dyktige håndverkere. Skolen har 3 klasserom, kontor og
lagerrom. Sayllu er en fattig avsides landsby med 60 hus i Bo distriktet og har en befolkning på 2700 mennesker. Den
gamle skolen er laget av jord og pinner og ligger 10 km unna. Skolen er håpløs liten for de 350 barna som går der.
Skoleveien er veldig lang og også farlig, spesielt i regntiden. Det har vært hendelser av overgrep mot jentene.
Befolkningen jubler av begeistring når vi ankommer. Vi blir møtt på en overveldende måte gjennom sang, dans og
sammenstimling. Et åpent evalueringsmøte for alle er ikke hverdagskost og det er med tydelig stolthet de forklarer
hvordan prosessen fram mot den snart ferdige skolen har foregått: Tre grupper; menn, kvinner og ungdom, hadde
uavhengig av hverandre kommet fram til samme resultat – det var ny skole som var deres 1. prioritet. Når nominasjonen
av den lokale prosjektkomiteen skulle foretas hadde de gått nøye til verks. Bare de menn og kvinner som hadde
karakter ble nominert. De som man kunne stole på og var allment respektert, de som var ærlige, trofaste og dedikerte.
CELAD programmet i Sierra Leone har nå vart så lenge at tiden for den obligatoriske evalueringen har kommet.
Programmet har fått Norad støtte i fem år og skal vurderes midt i perioden. Målgruppa i Sierra Leone er sårbar ungdom,
kvinner og barn som bor i landlige områder. Dette er de fattigste av de fattige, mennesker som ikke klarer å nå sine
øyeblikkelige behov uten ekstern hjelp. Hjelpen som tilbys kan beskrives både som håndfast livshjelp og immaterielle
verdier. På den ene siden gis hjelp til å bygge skole, på den andre siden gis det hjelp til innsikt i demokratiske prosesser
ved nominasjon og valg av en lokal prosjektkomite. På den ene siden får lokalsamfunnet hjelp til å bygge en latrine, på
den andre siden får de hjelp til å organisere seg slik at de bedre kan hjelpe seg selv. På
den ene siden gis hjelp til å bygge en bro, på den andre siden bevisstgjøres det på hva
det betyr å være et lokalsamfunn og hvilke rettigheter man har ovenfor myndighetene.
I løpet av de få dagene evalueringen varte var Elsa Døhlie, fra Norge, og Thomas R. A.
Winnebah, fra Sierra Leone, innom ni prosjekter. De intervjuet befolkningen i
landsbyene, de lokale prosjektkomiteene, de hadde møte med CELAD styret og CELAD
staben, de samtalte med oss fra MM. De foreløpige anbefalingene er at Celadprogrammet bør fortsette fordi programmet når sine mål og har hatt en positiv betydning
for alle involverte, både i lokalsamfunnene og metodistkirken i Sierra Leone.
Evalueringen viser at programmet fremmer demokratibygging, organisasjonskunnskap
og kirkevekst. Prosjektene gir en forbedring av livsforholdene i landsbyene.
Det at steget fra drømmer og planer til handling blir gjort, bringer en ny mentalitet inn i
landsbyen. Mentaliteten er at de med litt hjelp utenfra kan gjøre noe med sin egen
situasjon. På lengre sikt vil samfunnene kunne høste andre fordeler. Det er sosiale
fordeler som forsoning, gjenvunnet selvfølelse, selvstendighet og framtidstro. Det er ingen i landsbyen som ikke vet at
det er metodistkirken som bryr seg om dem på denne praktiske måten. Troen på «Papa God» blir bekreftet.
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Sommergaven 2016

Det er endelig sommer, og med den følger den gode tradisjonen med Sommergaven til misjonen! Mange av
menighetene våre er med på å støtte et misjonsprosjekt, og sender inn øremerkede midler til sitt prosjekt. Vi gleder oss
over et stort og sjenerøst engasjement rundt dette! Derfor er det ekstra flott å se at mange av våre støttespillere også
ser behovet av å gi frie midler. De frie midlene som kommer inn gjennom Sommergaven brukes der behovet er størst,
og ofte til prosjekter som ikke er støttet av Norad. Med dette nyhetsbrevet følger en giro med påført KID-nummer. Ved å
bruke dette KID-nummeret får du skattefradrag på gavene.

Årskonferanse med misjonspreg: Misjon er Ren Glede!
Årskonferansen arrangert av menighetene Sandnes og Stavanger er over.
Utfra et misjons-perspektiv vil vi huske den ved arrangørenes bevissthet
om sitt misjonsprosjekt. Menighetene har ikke bare samarbeidet om
Årskonferansen, de har også samarbeidet om et misjonsprosjekt. Sammen
med lokalsamfunnet og med midler fra Norad og Digni finansierer de byggingen
av den videregående skole i Mushangwe. De laget en plan for å velsigne
Mushangwe enda mer gjennom Årskonferansen. De planla å gi dem en vannpumpe og et baderom i tillegg, ved at
delegatene kjøpte varer eller tok lodd. Det viste seg å være en smart plan! Ved inngangen til møtesalen hadde likegodt
Sandnes og Stavanger laget i stand til et «Mini-misjons-marked» hvor forskjellige slag av håndarbeid og strikke varer
stod til salgs. Sultne årskonferanse-deltagere ble fristet med kaker, sjokolade og annet godt. Pengene kunne legges i et
skrin. Ved siden av lå det en lodd bok hvor vi kunne kjøpe lodder til 10 kroner stykk. Alt var laget av de to
misjonsengasjerte menighetene. Trekningen av gevinstene ble foretatt på festkvelden til stor munterhet. Noen av
gevinstene ble vunnet av den samme misjonsgruppa som hadde kjøpt inn råvarene, laget produktet og selv kjøpt lodder
– selvdreven virksomhet med andre ord! Slik er misjon – den gir liv, latter og glede! Hele 43 000 kroner ble resultatet av
dette oppfinnsomme initiativet! Ren glede med rent vann i Mushangwe og ren glede for oss som får være med å bidra.
Veldig bra Sandnes og Stavanger, all ære til dere og takk for en fin Årskonferanse!

Påvirkningstorget, Årskonferansen 2016

Før påvirkningstorget startet ga Misjonsrådets leder, Aart Huurnink, en
kort presentasjon av Metodistkirkens Misjonsselskaps arbeid. Han fortalte
om arbeidet i Partnership in Development programmene, og la vekt på at
vi gjennom dette partnerskapet formidler «tro, virksom i kjærlighet».
Temaet på påvirkningstorget var «Hvorfor satser vi på Partnership in
Development som modell?» Tove Odland var ordstyrer og Aart Huurnink,
Øyvind Aske og Anne Ng Forster var med som fagpersoner. Under påvirkningstorget fikk vi gode tilbakemeldinger fra
menighetene som opplever det å ha egne misjonsprosjekt som veldig verdifullt og en flott måte å føle tilhørighet til
misjonsarbeidet, prosjektene, og menneskene i landsbyene. Flere synes det var godt å høre at vi jobbet med prosjekter
i landsbyene på tvers av religiøse og politiske ulikheter, og at samarbeidet likevel går fint! Det var også mange som kom
med gode tips om hvordan de samlet inn til sine misjonsprosjekt, og at det var mye lettere å samle inn penger til dette
enn de hadde trodd da de begynte med prosjektet! Vi ser at det er et fantastisk stort og varmt engasjement, og at det
styrker den enkelte menighet og deres fellesskap, samtidig som det er med på å gi våre medmennesker mulighet til en
bedre tilværelse! En konkret oppfordring ble gitt som et oversendelsesforslag til Misjonsrådet og menighetene; «Noen i
hver menighet kan formidle misjonsinformasjon til alle underavdelinger, for å skape nærhet og eierskap til prosjekt. Det
er viktig å gjenta slik informasjon regelmessig til alle aldre».
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Nytt misjonsråd fra august 2016

Under Årskonferansen 2016, Sandnes/Stavanger, ble det foretatt valg til misjonsrådet. Aart Huurnink fortsetter
med den gode og viktige jobben han gjør som Misjonsrådets leder og Ragnhild Sand ble gjenvalgt for en ny
periode. Vi kommer til å savne Roar Fotland og Jon Løvland, som går ut av Misjonsrådet, samtidig som vi gleder oss til
å få Jon Erik Bråthen og Bjørn Martin Broback inn i sammenhengen! De ansatte på misjonskontoret; bistandskonsulent
Anne Ng Forster og kasserer Ragnar Falch vil sammen med misjonssekretær Øyvind Aske representere
misjonskontoret og det daglige arbeidet i misjonsrådet. Misjonsrådet ser slik ut fra 1. august 2016:
a) Leder 2016-2018:
b) Årsklasse:
Lek kvinne:
Lek mann:
Pastoral:
Vara 2014-2018:
c)
d)
e)
f)

Aart Huurnink
2016-2020
Ragnhild Sand
Bjørn Martin Broback
Jon Erik Bråthen
Lek:
Linn Haugen-Markussen

2014-2018
Torill Langbråthen
Aart Huurnink
Liv Berit Carlsen
Pastoral:
Tom G. Johnsen

Misjonssekretæren
Representant fra MBU
Representant fra Kvinneforbundet
Biskop, tilsynsmenn og hovedkontorets daglige leder har møterett.

Mye skjer i Litauen
Pinsefest, Soul Children konserter, Timoteus avslutning for det andre
kullet, utnevnelse til å være leder av diakonisenteret her i Kaunas,
kontakt med partnermenigheter i Norge og USA er noe av det jeg har
fått være med på i løpet av våren. Det har med andre ord vært en flott
vår med utfordringer, glede og håp – ja, mye velsignelser.
Pinsefesten for alle menighetene våre ble holdt i Pilviskiai for andre året på
rad – en pinsefest på sitt beste med gudstjeneste, med liturgisk dans, med
drama foruten de mer vanlige innslagene som gjør en gudstjeneste til en gudstjeneste. Etter gudstjenesten og
kirkelunsjen var det konsert med Lithuania Soul Children og Birzai Bell Choir. En stor og flott overraskelse var også
pengegaven som ble overrakt Litauen Soul Children fra koret ”Mega” i Kragerø. ”Soul Children” koret har ved hjelp av
gaven fått trommer, gitar og sikret støtte til den videre driften av koret. Vi er velsignet med en flott gjeng med barn og
unge og ledere fra Metodistkirken i Litauen og med fantastiske støttespillere fra Norge (Molde og Kragerø blant annet)
og USA kan vi fortsette å drive dette fantastiske arbeidet. Vi har også ”uteksaminert” et nytt kull med unge ledere fra
Timoteus ledertreningskole. Ungdommene som har vært med på årets Timoteus er i år aktive ledere på årets
sommerleirer og de er aktivt med i diverse arbeide i menighetene de tilhører – leder gudstjenester, barnearbeid, synger,
deler sin troshistorie, og gjør praktiske ting i kirken. Og en stor glede er at vi har flere som er klare for å ta fatt på en ny
Timoteusrunde – og de som har vært med på Timoteus 1 vil at vi skal ha et videregående kurs., og det vil vi!!!! I løpet av
høsten inviterer vi til Timoteus 2. Og planer er lagt for høsten – både på distriktsplan og på menighetsplan. Vi skal blant
annet ha kvinnehelg og mannssamling, prestefamilie-samling, Timoteus og Soul Children, ledersamlinger og i Eiguliai
diakonale senter arbeider vi med visjoner og vi håper å få til et nytt etter-skoletid tilbud i løpet av høsten.
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Minneord om Svein Blomhoff
Tidligere misjonær Svein Blomhoff er død, 66 år gammel. Sissel og Svein Blomhoff tjente
som misjonærer i Gbason Town, Liberia i perioden oktober 1980 til august 1982 med sine
to små gutter. Svein var Station Chairman og sjef på stasjonen foruten at han var leder og
lege på klinikken. Klinikken betjente hele opplandet rundt Gbason Town, det var fullt hus
hver dag og ofte ble det overføringer til sykehuset i Greenville, Sinoe County. Svein fikk
stor respekt og en høy stjerne i Gbason Town og i Metodistkirken i Liberia i løpet av den
korte tiden familien var der.
Han var også aktiv i kirken, han talte i den lokale metodistkirken flere søndager og var
med i oppfølgingsarbeidet etter at flere ble kristne etter en evangelisk aksjon ut fra
misjonsstasjonen. Svein var en mann med godt humør, stå på vilje og med glimt i øyet.
Han var svært arbeidsom og sparte seg aldri. Som lege var han dyktig og hadde stor tillit, det var han som oppdaget at
det var brutt ut hepatitt på stasjonen. Dessverre ble han selv rammet hardt, både av hepatitten og før det av en
ulykksalig skyte episode utenfor Executive Mansion / presidentboligen der han ble truffet av skudd. Han reiste til Norge
for behandling og kom tilbake, men ble altså rammet på nytt, denne gang av hepatitt. Det var en tung dag da han og
familien måtte forlate Gbason Town og Liberia.
Vi føler med familien i savnet og sorgen og lyser fred over Sveins minne.

Takk for vårgaven 54.650 kroner!

Sammen med nyhetsbrevet som ble sendt ut sist, lå det en giro som
kunne brukes til å gi en gave til misjonen. Siden da har vi fått inn
54.650 kroner! Pengene er ikke øremerkede og brukes der hvor de trengs
mest. Takk til alle sjenerøse givere!

«Med hodet i himmelen og beina i Liberia», seminar på
Sommerfesten 2016

Vi minner om Sommerfesten på Drottningborg, 28.-31. juli! På
fredagen 29. juli vil ungdommer fra Centralkirken i Oslo fortelle
om sine erfaringer fra besøket til vennskapsmenigheten i Garjay i
Liberia, hvor de var på leir i vinterferien. Vi anbefaler, på det
varmeste, seminaret «Med hodet i himmelen og beina i Liberia»! Møt
opp tidlig; her vil det bli kamp om plassene!
Fredag kveld blir det gudstjeneste i Fjære kirke, ledet av Øyvind Aske,
og lørdag ettermiddag kl 14-16 er det, tradisjonen tro, det stor
Misjonsmarkedet. Her vil inntektene gå til solcelleanlegg på
barnehjemmet «Bishop Judith Craig Children`s Village». Vi håper på
stor oppslutning rundt arrangementene og gleder oss til å se mange av våre misjonsvenner på Sommerfesten i sommer!
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***
«I Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet.»
Ef. 5,8-9

Vi ønsker alle en velsignet sommer!

Øyvind Aske
Misjonssekretær

Ragnar Falch
Økonomileder
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Anne Ng Forster
Bistandskonsulent
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