
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gravide på Mutambara 
Fortunate skiller seg klart ut med sin blå jordbruksuniform med hatt der hun 
sitter på møtet på sykehuskontoret. Vi er på besøk på Mutambara og får høre 
siste nytt om sykehuset av Mrs. Mapanda, Florence og Emmanuel Mefor. Det 
er godt å møte dem igjen, vi er gamle kjente. Første gang jeg, Øyvind, satt på 
dette kontoret må ha vært i 2013. Selv om vi ikke lenger får støtte fra Norad, er 
vi glade for at vi fortsatt kan støtte arbeidet på Mutambara. Vi har alltid klart å 
skrape sammen midler til dem, de siste årene mye takket være Øståsen kirke og 
Centralkirken i Oslo som har gitt betydelige bidrag via misjonsmessa.  

Det er godt å være her, det er en fredelig atmosfære av tillit og en stille tiltro til 
at Herren vil hjelpe. Det er lite å få av regjeringen, ingenting fra kirken, andre 
hjelpekilder har også skrumpet inn. Denne gang får vi høre om noen nye midler 

fra Sveits. Men Norge har altså vært en tilflukt for Mutambara i flere år. Vi forteller dem også om flere av 
våre alternative julegaver som går til inntekt til de gravide. 
 

 

Nyhetsbrev  
Julen 2022 
 

«De sa: Hvor er den jødenes 
konge som er født nå? For vi 
så hans stjerne i Østen, og er 
kommet for å tilbe ham.»          
                            Matt. 2,2 

 
 

Stjerne brukes i Bibelen også om 
Jesus. Han er den klare 
morgenstjerne. 
Den klare stjerna på himmelen 
var ledestjerna til vismennene fra 
Østen.  
Bildet til Anne Isaksen fra Halden 
viser oss den nære forbindelsen 
mellom barnet og stjerna. Ved 
Jesus fødsel ble stjerna tent på 
jorden. Lykkelig er den som 
finner stjerna og berger sin sjel! 

 



 
 

 
 

Møtet er slutt, og Florence spør Fortunate om hun vil 
vise oss jordbruket som blant annet skal gi mat til de 
gravide. Fortunate går foran med faste skritt. Hun er 
en grepa dame som ser ut til å få ting unna. Vi går til 
grisebingene. Den ene purka har fått sju grisunger! 
Siden sist vi var her i mai, har det blitt mer enn en 
dobling i antall griser. I den andre bingen står galten. I 
den tredje står det nok ei sugge, hun er enda ikke blitt 
drektig. I mai så vi på hønene, broilerne og kaninene, i 
sine respektive bur og innhegninger. Til sammen 
skulle dette bli en næringsrik meny til vordende mødre sammen med tomater og andre grønnsaker. 
Noe av fôret blir produsert på sykehuset, slik som mais og solsikkefrø, mens mesteparten blir kjøpt i byen i 
ferdige sekker. Ellers består jordbruket av en maisåker og en potetåker. I 2020 hadde de en flott sesong 
med en avling på 2-3 tonn med mais. Fjorårets avling ble delvis ødelagt fordi kyr fra naboene gikk gjennom 
gjerdet og forsynte seg av den voksende maisen. Fortunate viser oss traktoren og jordbruksredskap før 
Florence tar oss opp til de gravide kvinnene. 

Florence har nettopp fortalt oss at tallet på gravide jenter har økt etter pandemien; da gikk jentene 
hjemme i stedet for å gå på skolen. Det merket mannfolka seg også og det triste resultatet møter oss når vi 
besøker Waiting Mother`s Shelter. Her er det 70-80 kvinner som snart skal nedkomme, mange 

tenåringsjenter. Unge kvinner som heller skulle ha 
gått på ungdomsskolen og videregående, og 
forberedt seg på et yrkesliv. Selve fødselen er i hvert 
fall planlagt, her kan de være de siste ukene av 
graviditeten. De får mat fire ganger daglig og kan få 
vente på termindatoen i trygge sykehusomgivelser. 
Men like etter fødselen må de reise hjem. Da vi 
kommer, holder de på med å spise. Etterpå samles vi 
utenfor og tar bilder sammen. De synger en sang og 
er muntre og glade. Sangen de synger er en hilsen og 
takk til vennene i Norge som bidrar til en enklere 
hverdag. Vi ønsker de vordende mødrene en god 
fødselsopplevelse og at barna deres får mulighet til 
skolegang når den tiden kommer! 

 

 

Ønsker du å gi en julegave til arbeidet vårt? 
Du kan støtte misjonen via SMS eller Vipps. Send SMS med jul 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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Solceller på Mudzamiri i Zimbabwe 
I oktober ble administrasjonsbygget i Mudzamiri innviet av biskop 
Niwathiwa i Zimbabwe. I Mudzamiri har lokalbefolkningen, sammen 
med våre partnere i Chabadza, bygget et administrasjons-bygg i 
tilslutning til ungdomsskolen i landsbyen. Et administrasjons-bygg med 
rektorkontor, styrerom og rom for trygg oppbevaring av eksamenspapirer 
er viktig for at skolen skal kunne fungere som en videregående skole også. 
Dette betyr mye for ungdommen i Mudzamiri, som slipper å reise langt for 
å fortsette på utdanningen sin. Mange ungdommer har bodd borte fra 

familiene sine og uten veiledning og foreldreomsorg, fordi det ikke har vært et tilbud i nærmiljøet. 
Innvielsen av bygget ble feiret med taler, sang, dans, og god stemning! Biskopen fra Metodistkirken i 
Zimbabwe var hedersgjest sammen med lokale myndighetspersoner og lokalbefolkningen. I feiringen og 
gledesrusen hadde lokalbefolkningen likevel en bekymring. I løpet av byggeperioden, som har gått over 
noen år, har myndighetene bestemt at det må være innlagt strøm på alle videregående skoler. E-læring er 
på full fart inn i skolesystemet i Zimbabwe og da må det være strøm til å lade datamaskiner på skolene. I 
stedet for bibliotek på skolene er det også lagt opp til at elevene skal bruke internett for å tilegne seg ny 
informasjon og kunnskap. For at elevene ved Mudzamiri ikke skal ligge etter i kunnskapsnivå er det viktig å 
få lagt inn strøm! Årets juleoffer-prosjekt er derfor solcellepaneler til skolen i Mudzamiri, for å kunne sikre 
tilgang til stabil strøm, både til lys og til lading av elektronisk utstyr! Vi anbefaler derfor dette prosjektet på 
det varmest til alle våre menigheter!   

Ønsker du å bidra til solceller på Mudzamiri kan du sende SMS 
med kodeord solceller til 2248 og gi 200 kroner, eller Vippse 

valgfritt beløp til 2248, merk med solceller 

 

Du får skattefradrag på gaver som 
blir gitt til Metodistkirkens 
Misjonsselskap.  

Ta kontakt du ikke allerede har 
slik avtale med oss. 

 

HUSK! Kjære fadder! 
Også i våre samarbeidsland har prisene  
økt betraktelig det siste året, og både  
skoleuniformer, skolemateriell og  
skoleavgiften er blitt dyrere.  

Vi håper derfor at du er villig til å øke ditt bidrag til 250 
kroner måneden, så vi kan fortsette og støtte barna som er i 
programmene. 
Hvis du har avtalegiro ordner vi nytt beløp på trekket ditt, alt 
du trenger å gjøre er å sjekke beløpsgrensen i nettbanken. 
Hvis du ikke har avtalegiro, må du endre beløpet selv i egen 
nettbank/bank. 

 

Din trofaste støtte er med på å gjøre en forskjell for barna som 
er med i fadderprogrammet. Gjennom støtte til skolegang får 
barna utdannelse og muligheten til et bedre liv! 

 



 
 

 

 

Julehilsen fra partnerne 
CODEVPRO, Liberia  

Jule�den er her igjen, halleluja! Jul er en �d da 
folk gir gaver �l sine venner, familier og sine 
kjære. Jul er en �d da folk husker hvem som er 
vik�ge i livene deres. Jul er også en �d da folk 
hilser hverandre og forteller om Jesu kjærlighet �l 
verden. 
På vegne av Liberia UMC Development Services, 
LUMDS, styret, stab og samarbeidslandsbyene i 
Liberia ønsker vi dere alle en god jul! Vi husker på, 
og er takknemlige for de som holdt oss i hånden 
og hjalp oss da vi trengte det. Det var og er en 
fantas�sk julegave �l oss. 
Måte deres julefeiring bli fylt med glede, fred og lykke, og vi ønsker våre partnere den aller beste 
julefeiring! Dere er ikke bare våre partnere, men også gode venner. 
Vi ønsker dere en gledelig jul og et Godt Nyt År! 

 

CELAD, Sierra Leone 
 

Vi takker Gud for at han i nåde har holdt CELAD 
teamet sammen midt i de globale u�ordringene i 
2022. Jul blir feiret fordi Gud lytet �l hjerter som 
lengtet eter forløsning. Vi feirer jul fordi han delte vår 
menneskelighet i stallen den kvelden. Her gjorde han 
alle menneskers rop om u�rielse �l sit eget rop. Han 
forsikret oss om at han ville gå med oss på veien. Han 
lovet å være der for å gjenforene brute relasjoner, 
fornye verdigheten og gi nyt håp om et fullverdig liv 
for mennesker. Når vi betrakter Jesubarnet som ble 
født, la da våre hjerter bli fylt med glede, la våre liv få 
en dyp berøring av Guds kjærlighet.  
Når vi som et team ser framover mot 2023 og 
reflekterer over 2022, gir det oss en indre fred. Dete året klarte vi å rekke ut �l lokalsamfunn med vann- 
og toaletanlegg. Vi fortsate å få fram smil hos barna i u�lgjengelige landsbyer med våre skoleprogram. 
Som vi nå går inn i et nyt år, ber vi Gud om styrke og nåde når vi fortseter å nå unådde i �erne landsbyer. 
Vi ber om Guds nåde �l å fornye våre kristne liv og fortsete å bygge deltagelse og misjon gjennom Guds 
kjærlighet. 
På vegne av CELAD staben vil jeg utrykke vår takknemlighet for all deres støte gjennom et u�ordrende år i 
2022. Jeg vil ønske dere og familiene deres julens glede og et nyt år fylt med nye velsignelser av Guds 
godhet! 
 
 



 
 
 
 

Chabadza, Zimbabwe 
 

Atter igjen er det juletid og Chabadza ønsker dere en 
gledelig jultid og et godt nytt år! 
Vi har hatt et godt år med mange prosjekter i 
forskjellige landsbyer. Flere lokalsamfunn har blitt 
begeistret når de har sett at prosjektene har blitt 
fullført. De erfarer at livene deres forandres som et 
resultat av prosjektene. Bare det å ha ei vannkran 
med nok rennende vann i nærheten er gode nyheter 
for en landsby som ikke hadde rent vann fra før. En ny lokal skole der det ikke var noen skole tidligere er en 
flott opplevelse både for elever og lærere. På samme måte med et nytt klinikkbygg. Et nytt lokalt helsebygg 
med enkel tilgang for eldre, syke, gravide og barn er bare ubeskrivelig. Solcellestrøm for vannpumper i 
både klinikker og skoler er helt fantastisk. 
Det er veldig vanskelig å dele slike landsbyopplevelser, men jeg vært til stede og sett dette selv. Til tider 
føler landsbybeboerne at de må uttrykke takknemlighet, men ord blir så fattige. De bare smiler og smiler 
og vi smiler også! Mennesker rundt omkring har så mange fordeler av resultatet av hjelpen fra Norge, det 
er fantastisk å få være et vitne til dette. 
Så Chabadza takker våre partnere i Norge så mye. Vi og våre familier gleder oss over de mange resultatene 
av de flotte anledningene av å være ansatt av PID programmet, Chabadza Community Development 
Programme.  Tusen takk! Vi ønsker dere en flott jule- og nyttårs tid. 
 

VI PRESENTERER… 
Jeg er lege og jobber som 
doktorgradsstipendiat i kardiologi og som 
legevaktslege i Oslo. Styreleder av PhD Forum 
ved Akershus universitetssykehus. 
Styremedlem i Kirkens Nødhjelp.  
Engasjementet og innsatsen for misjon i 

Metodistkirken har lenge vært til stor inspirasjon for meg. Jeg opplever misjon som 
nestekjærlighet og medmenneskelighet satt ut i praksis, og vil gjerne bidra i kirkens 

viktige misjonsarbeid. Som tidligere medlem av Centralkirkens misjonsutvalg, fikk jeg spennende innsikt i - 
og erfaringer med kirkens misjonsarbeid, og jeg vil gjerne bygge videre på disseerfaringene og bidra i 
misjonsrådets arbeid. Videre vil jeg som styremedlem i Kirkens Nødhjelp (KN) gjerne være medlem av 
misjonsrådet for å styrke samarbeidet og erfaringsutvekslingen mellom misjonsrådet og KN. Med min 
flerkulturelle- og flerspråklige bakgrunn samt erfaringer fra arbeid medmennesker fra forskjellige kulturer, i 
ulike land og på ulike språk, har jeg hatt gleden av å tilegne meg interkulturell forståelse som jeg håper å 
kunne bidra med i misjonsrådet. Videre ønsker jeg også å stille som medlem av misjonsrådet for å 
engasjere flere av kirkens mange samfunnsengasjerte barn og unge (som jeg har hatt gleden av å jobbe 
med som leder på ulike kirkeleirer) i kirkens misjonsarbeid. 

 

Juliet Young
Oslo Central

Legt medlem misjonsrådet 
2022-2026



 

 
 

           

 

Jeg har alltid vært opptatt av hjelpearbeid og 
liker spesielt måten Metodistkirken driver 
misjonsarbeid på. Jeg vil gjerne være med på å 
videreutvikle og drive et godt misjonsarbeid i 
kirken vår. 

Jeg har bred erfaring som spesialsykepleier i 
psykiatri med diverse videreutdanninger innen psykisk helse/psykoterapi, bl.a. veiledning, kognitiv terapi og 
gruppeanalyse. Jeg har to barn, sju barnebarn og ett oldebarn og har vært fostermor for tre somaliske 
tenåringsjenter. Har reist mye i utlandet ifm. gruppeanalyseutdanningen (IGA) og korvirksomhet 
(Trønderkor), har bl.a. vært i Sør-Afrika, i Soweto og i flere Townships. 
 

 

   

Jeg er utdannet fysiker fra Universitetet i 
Oslo. Jeg har arbeidet som lærer i naturfag og 
forsker innen datavitenskap. Jeg er nå 
professor emeritus ved Norges miljø og 
biovitenskaplige universitet (NMBU) og er 
tilknyttetforskningsgruppen for Vann og Miljø.  

Jeg har alltid hatt hjerte for misjon og det arbeidet som gjøres både lokalt og globalt. Jeg synes det er 
spennende med de ulike prosjektene Metodistkirkens Misjonsselskap har og spesielt at det kan engasjere 
de lokale menighetene for å gi medmennesker en bedre hverdag. Mange prosjekter har vann og miljø som 
tema og jeg tror at jeg kan bidra med noe kunnskap på disse områdene. 

 

 
 

 
METODISTKIRKENS MISJONSSELSKAP                    MISJONSSELSKAP.NO 
ST.  OLAVSGATE 28                    FADDER@METODISTKIRKEN.NO 
0166 OSLO               MISJONSSELSKAPET@METODISTKIRKEN.NO     
TLF:  23 33 27  03/37                 KONTONUMMER: 3000 13 88084 

 
«Hver gang jeg ser opp mot min himmel så vet jeg 
At undrenes under er det som har hendt 
Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete 
Nå vet jeg hvor stjernen ble tent.» 

                                                                                           
Jan Vincents Johannessen 

 

Vi ønsker alle en velsignet julehøytid! 
 

Knut Kvaal

Øståsen

Legt medlem i misjonsrådet 
2022-2026

 

 

 Øyvind Aske, Misjonssekretær 

Ragnar Falch, Økonomileder 

Anne Ng Forster, Bistandskonsulent 
 

Ellen Bjørnholdt

Metodistkirken i Drammen

Legt medlem i misjonsrådet, 
vara 2022-2026
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