Kjære dere som ber for oss og støtter arbeidet i Etiopia!

Addis Abeba, 3.12.2018

Nå kommer siste brevet for 2018. Denne høsten hadde vi mye besøk fra mange land.
Først ut var det fire musikerne fra Madagaskar som hadde flere
workshoper og en fin utveksling med Mekane Yesus kirken sin
musikk og jazz skole ved Seminaret; over 100 etiopiske studenter
deltok. De fortalte hverandre om sine respektive kulturer og musikktradisjoner og lærte også å spille på hverandre sine tradisjonelle instrumenter. De ga sammen flere konserter. Besøket var
svært vellykket!
Bildet til venstre viser Solofo (t.h.) fra Madagaskar som spiller på
det etiopiske instrumentet Krar mens en etiopisk musiker spiller
på den gassiske Valihaen.

I midten av oktober var det en stor «Use Your Talents» konferanse in Addis Ababa hvor deltakerne kom fra mange
forskjellige land i Asia, Afrika og Europa. Konferansen ble ledet av Anne Karin Kristensen og Sigurd Haus. «Use Your
Talents» skal bli del av pensumet i diakoni utdannelsen i elleve land! I mange land inkludert Etiopia blir opplegget
allerede brukt. «Use Your Talents» tar utgangspunkt i hva en har og ikke i hva en trenger slik at menigheter kan
hjelpe seg selv og finner ressurser i de menneskene som tilhører menigheten. Det er utrolig mye folk selv kan gjøre,
hvis de føler ansvar, får selvtillit og ikke er avhengige av hjelp utenfra. Slik kommer mennesker ut av «offerrollen»
og blir til mennesker som tar sin skjebne i egne hender.

F.v.: Marieke Rode-Christoffersen, NMS Kina, Sandra Bischler, NMS Frankrike, Klaus-Christian Küspert, NMS seksjonsleder for Migrasjon, Po Chu Grønvold, NMS Kina og Stephanie Dietrich, professor ved VID vitenskapelig høgskole står
foran den største ortodokse kirka i Etiopia, Medhane Alem Cathedral, som betyr «verdens frelser».
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I november hadde Marit Breen sammen med tre andre kursholdere fra Sør Afrika, Kenya og England en stor workshop: Tamar Campaign. Tamar kampanjen tar utgangspunkt i Bibelen: 2. Samuelsbok benyttes for å rette kirkens
søkelys på kjønnsbasert vold, og vold mot kvinner spesielt. Tamar, som er kong Davids datter blir voldtatt i sitt
hjem—i Davids hus— Guds hus—av sin egen halvbror. Det er på mange måter en kontroversiell tekst, og som i
rammen av kontekstuell bibelstudium på en unik måte får deltakerne engasjert rundt en tematikk som sjeldent tas
opp i kirkelige sammenhenger. Målet med bibelstudiet er å bryte kirkenes taushet rundt dette temaet. Worksphopen var en «Training of Trainers» (ToT) workshop hvor deltakerne blir opplært til selv å bli kursholdere, slik at de
selv kan holde Tamar kampanjer i deres egne land. De ti deltakerne kom fra Madagaskar, Kamerun og Etiopia og
hadde 6 intense dager sammen.

Veldig engasjerte og profesjonelle kursholdere formidlet både kunnskap og inspirasjon videre til deltakerne, slik at
disse kan ha kampanjer i deres land og kirker. F.v.: SIthembiso Zwane fra Sør Afrika, Marit Breen, NMS, Penny
Plowman fra England og Jacinta Makokha fra Kenya.

Situasjonen i landet er fremdeles skjør. Det skjer mye positivt under ledelsen av den nye premierministeren Dr.
Abiy Ahmed. Dessverre er det også ganske ofte uroligheter i den overgangsfasen landet befinner seg i. Be gjerne for
landet, for politikerne og alle som har innflytelse, om at de må gjøre gode beslutninger og at folk vil finne fred og
forsoning.
På vegne av hele NMS Etiopia staben ønsker jeg alle leserne en velsignet julehøytid og alt godt for året 2019!
Sonja Küspert
P.S.: Hvis du er interessert i mer lesestoff kan du få Misjonstidende, NMS’ bladet som gis ut seks ganger årlig, gratis
tilsendt: send SMS med NMS MT til 2490 eller ring NMS på 51 51 61 00. Følg dessuten gjerne med på bloggen vår
https://nms.no/etiopia.
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