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Nidaros` vennskapskirke: 
Vestre synode i  

Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus 

På vei til 
søndags-
gudstjeneste i 
Bodji. 

50 mil vest for 
hovedstaden 
Addis Abeba, 
etter to dager i 
buss, kom vi 
endelig fram og 
ble hjertelig godt 
mottatt 







Gudstjenesten varte i tre timer, 
med mye sang, musikk, bønner 
og sterk forkynnelse 









Kanskje tusen mennesker inne 
i kirken, og de som ikke fikk 
plass inne satte seg ned 
utendørs 



Midt under 
gudstjenesten: 
auksjon. De som 
ikke har penger kan 
gi noe av jordas 
grøde til inntekt for 
menighetsarbeidet 



Ronja blir omsvermet på søndagsskolen 









Noen av synodens ledere, med 
synodepresident  (”biskop”) 
Ephrem til høyre 



Kirkens virksomhet er 
imponerende der 
evangelisering og diakonalt 
arbeid går hånd i hånd.  



Kirken driver barnehage 



Kirken driver skole 





Volleyballkamp 



Jordbruk og matvaresikkerhet er kirken opptatt av 



Slik går det med jorda når termittene invaderer åkeren 



Og her er termittangrepene slått tilbake og jorda er i ferd med å bli restaurert 

Avskoging er også et 
stort problem 



Etiopias nasjonalrett: Injera 

godt 

sterkt!! 

ikke fullt så 

godt … 



Odd Hugo hiver seg med i 
en etiopisk dans 



Lange dager i buss på gode veier, 
dårlige veier og noe som ikke 
kunne kalles for vei 





Jonas og skilpadden 



En bavianfamilie ville bli kjent med oss 



Norske og etiopiske ungdommer møttes for samtale 



Lederen for Nidaros ungdomsråd, 
Håkon Granlund, i samtale med 
lederen for Ungdomsrådet i synoden 



Sterk og stemningsfull avskjedskveld 
med vennskapssynoden  rundt bålet. 



At Etiopia er et av verdens fattigste land kunne vi legge merke til. 
Men livsgleden, smilene og gjestfriheten er det som sitter sterkest igjen etter turen.  



Vi kommer 
gjerne tilbake 
på besøk 



Nord i Etiopia ligger Lalibela, 
En viktig by for den etiopiske 
ortodokse kirken.  
Her ble det på 1200-tallet 
bygd mange grottekirker ved 
at fjellet ble gravd ut.  
I dag er det et rikt klosterliv 
her og et åndelig senter for 
Etiopia.  







Noen ukomfortable liggeplasser for 
tilreisende pilegrimer.  
 
 
Men det er mange fine ikoner i de gamle 
grottekirkene. 







Solnedgang over magiske Afrika. Takk for oss! 


