
Kjære dere som ber for oss og støtter arbeidet i Etiopia!                                  Addis Abeba, 18.9.2018 

I brev nummer to i 2018 vil jeg informere om det mangfoldige ungdomsarbeidet NMS støtter her i Etiopia. Vi orga-

niserer for eksempel spennende internasjonal utveksling både for etiopiske ungdommer men også ungdommer 

som kommer til Etiopia.  

I vår kunne 2 ungdommer fra Grambela 

regionen reise til Sør Afrika for disippeltre-

ning ved Ungdom i Oppdrag (Youth With 

A Mission). I Gambela er det to Mekane 

Yesus synoder på grunn av etniske konflik-

ter mellom de to største folkegruppene 

nuer og anuak. Derfor ble det valgt en 

ungdom fra hver synode, bl.a. for å bidra 

til fred og forsoning mellom folkegruppe-

ne: Nyalat Keat Tuach, ei nuer jente og 

Meher Omot Obang, en anuak gutt. Begge 

var først i Muizenberg i nærheten av Cape 

Town i tre måneder for å jobbe med eget 

trosliv og for å bli bedre kjent med Jesus 

og for å lære om ungdomsarbeid og mi-

sjon. De hadde en intens og god tid sam-

men med andre studenter fra hele verden og startet svært motivert til Malawi for å prøve ut i praksis det de hadde 

lært på skolen. Der fikk de mye erfaring med evangelisering og det å leve ut kristen nestekjærlighet. Nå er de tilba-

ke i Etiopia og Meher har allerede begynt med å besøke ungdomsgrupper og menigheter i Gambela. De brenner 

begge for å dele evangeliet! Et viktig mål er også å jobbe sammen med Nyalat om forsoning mellom folkegruppene.  

I skrivende stund holder vi på med å sende 2 nye ungdommer til 

Muizenberg, også denne gangen ei jente og en gutt fra Gambela: 

Nyariek Thiyang Mutthiang (nuer jente) og Ajikune Ojaga Okony 

(anuak gutt). Ajikune tok diplom i teologi ved St. Frumentius Angli-

can Theological College in Gambela i juni i år og skal bli ungdoms-

prest i Den anglikanske kirken i Gambela når han kommer tilbake 

fra Sør 

Afrika. Vi 

skrev om 

han i NMS 

Etiopia 

bloggen 

den 9. 

august i 

år, hvor 

du kan 

lese mer 

om han. 

Hvert se-

mester på 

disippeltreningsskolen har et hovedtema og denne høs-

ten er det fred og forsoning. Det passer perfekt for disse 

to ungdommene fra et sted hvor det finnes alvorlige kon-

flikter og spenninger. Be gjerne for at vi skal lykkes med å 

få visum, slik at de kan reise til Muizenberg i slutten av 

september.  

Side 1 

 

Nyalat og Meher etter at de kom tilbake fra Sør Afrika og Malawi 

Ajikune, ungdomspresten 

Nyariek 

 

 



Side 2 

I sommer kom fem ungdommer 

fra Norge, fire jenter og en gutt, 

for å være med på «Summer To-

gether» i Kamashi, et arrange-

ment som har funnet sted hvert 

år siden 2013. Ved ungdomssen-

teret møter etiopiske ungdom-

mer fra forskjellige steder, med 

ulike religioner og språk ungdom-

mer fra Norge for å lære og leke 

sammen. De hadde Engelsk un-

dervisning, førstehjelpskurs, tre-

planting og mye gøy sammen. 

Her kommer noen glimt fra årets 

samling, skrevet av det "Team 

Ethiopia":  

- «Å ha vært en del av dette har vært en gave. En stor mulighet for meg og en glede. Så mye humor, så mye glede og kjærlig-

het, så mye frustrasjon, sinne og en del tårer. For en slik tur er ikke bare gøy, det gir oss et nytt syn på urettferdighet. Det gir oss 

en forståelse på hvor viktig det er, ikke bare for dem, men også for oss å kunne dele det vi har.» 

- «Å leke med underernærte barn uten sko og hullet klær var både givende og trist.» 

- «De [kvinnene fra en sparegruppe] sang som om Gud selv sto rett foran dem. Med full hals og totalt hengivne. Jeg er så 

takknemlig for den opplevelsen jeg fikk i Etiopia, og reiser gjerne tilbake.» 

- «Det som gjorde mest inntrykk på meg var hvordan man kan samles fra ulike etniske grupper og land og fortsatt kunne forstå 

hverandre.» 

- «Turen til Etiopia inspirerte og utfordra meg, det å reise med u-team er definitivt noko eg vil oppfordra til.» 

I slutten av september vil fire ungdommer fra Madagaskar komme til Etiopia som 

del av en musikkutveksling. De skal møte ungdommer fra to forskjellige musikk-

skoler i Addis Ababa, fra en menighet i Addis Ababa og fire unge gumuz musikere 

fra Kamashi. De skal gi kurs både i Kamashi og Addis Ababa og lage musikk sam-

men. Dette vil bli svært spennende! I 2016 reiste fire musikere fra Etiopia til Ma-

dagaskar og hadde en inspirerende tid sammen med gassiske musikere. 

En liten informasjon til slutt: Vår gode kollega Marit Breen hat flyttet til Norge. 

Hun vil fortsette som rådgiver for Women Empowerment Programmet i Etiopia, 

men kommer også å ha rådgiveransvar for to nye prosjekter: "Tamar Campaign", 

et samarbeidsprosjekt mellom kirkene i Kamerun, Madagaskar og Etiopia som fo-

kuserer på gender basert vold, og " Living for a better Story" ved Middle East Me-

dia i Kairo, og hvor det lages filmer og programmer med særlig fokus på kvinners 

situasjon i Egypt.  

Hvis du er interessert i mer utfyllende informasjon, kan du gå inn på NMS Etiopia 

bloggen: https://nms.no/etiopia.   

Akkurat nå er Etiopia i en spennende fase av forandring. Den nye premierministe-

ren Dr. Abiy Ahmed holder på med å reformere landet og åpne det for mer demo-

krati. Nytt er også at det igjen er dialog med nabostaten Eritrea etter årtier med spenninger og krigshandlinger ved 

grensen. Men slike omveltninger er ikke lett og ikke alle liker det. For øyeblikket er det en del uroligheter spesielt i 

Addis Abeba og vi håper veldig at den positive trenden vil fortsette og at motstandere ikke lykkes med å ødelegge 

den. Be gjerne for landet Etiopia og dets ledere! 

Med vennlig hilsen og på vegne av NMS staben i Etiopia, 

Sonja 

 

Team Etiopia: f.v.: Karina, Daniel, Henriette og Susanne, foran Hanne. 

Toky er en av de gassiske musi-

kerne som kommer til Etiopia. 

Bildet er fra 2016 hvor han orga-

niserte utvekslingen på Madagas-

kar. 

 


