
 

Vi ser tilbake på et godt år, takknemlig til 

Gud og til alle dere .  60 barn fra 1.til 

10.klasse har deltatt i homework.- clubs og 

alle sammen bestod årseksamen nå. De går 

opp i neste klasse 9.Jan, da sommerferien 

er over.  

Vi har hatt avslutningsfester både for 

barnehagene og homeworks-club. Stor stas, 

framføring, zuludans, mat og kaker, t.o.m 

brus. Alt dette pga dere som gir spesielle gaver  

 

 

 

Ca 8000 skoleelever + massevis 

lærere har fått høre evangeliet om en 

Gud som er kjærlig, mektig og villig 

til å ta seg av oss både i dette livet 

og evigheten. 

Veldig stor response på skolene. Det 

er jo enorme disiplin-probl. her etter 

at det ble forbudt å slå elevene. Og 

en sørgelig utvikling til likegladhet 

hos lærerne etter at de organiserer 

seg og ikke mister jobben selv om de 

ikke møter opp på skolen. 

Selv skoler som har vært kjent for 

kvalitet, har nå blitt ubruklige, barn 

skyter lærere. Foreldre jager rektorer 

som prøver å korrigere respektløse 

ungdommer. De statlige skolene er blitt en tragedie. Men der hvor evangeliet får tak, blir det store 

bedringer. 



 

 

 

 

 

Desember er alltid en veldig travel måned. Det er jo sommer og dermed tid for leirer og ekstra samlinger i 

tillegg til alle festene i alle kirkene. Vi tar ikke sommerferie fra verken barnearbeid eller vanlig 

kirkearbeid. Nå i skrivende stund har jeg 9 fine ungdommer her hos meg som forbereder julebudskapet 

som skal øves inn med 60-70 unger og framføres på Mpalaza 21.des.  på julefest for den nye menigheten i 

den nye kirka. På Eshane 22. des og på Ahrens 23. des. Det er første gang at de skal organisere alt dette 

alene. Jeg er bare tilgjengelig om de trenger å spørre om noe. Dumisile bruker jo å være en ressurs de kan 

regne med. Men nå måtte hun ta seg av noen vanskelige omsorgs-oppgaver, så da MÅ disse unge klare 

seg sjøl. Jeg vet de kan absolutt klare det, men trenger nok å bli «sluppet på dypt vann».   

Det er store arrangement i alle kirkene. Vi oppfordrer de som kan, til å ha med ei brusflaske, kjekspakke 

eller noe som kan deles. Men det meste ligger på misjonen. Alle må få noe godt å spise og i noen av 

samlingene koker vi måltid fordi de har alt for lite hjemme. 

 

Jeg sliter endel med at det er så 

altfor varmt. En dag hadde vi 

41 grader hele dagen , de fleste 

dagene er 35-38 gr. Grusomt 

etter min mening. Helt feil å 

feire jul nå kan du skjønne, vi 

skulle gjort det i Juni-juli da 

det er kaldt. 

Men uansett så mye å glede 

seg over. 

 

124 barn har fått gå på skole , 

har hatt et hjem å bo , har hatt noen som viser dem kjærlighet og omsorg. Og mange fått høre frelsens 

budskap. 

Likevel er det så vondt å oppleve all ondskap og urettferdighet. En stakkars blind, gammel mann på 

Mpalaza, ble hentet av sine 2 sønner og tvunget til å bo alene på hjemplassen deres. De tar da pensjonen 

hans, det var jo hele målet. Så kjøper de litt mat til ham og han strever å prøver å koke for seg sjøl, 

guttene bor ikke der. 

 

En svært fattig familie på Ahrens har fått hjelp til mat og doktor, ved at en av barnehage-arbeiderne henta 

ungene til barneh. og iblant hadde dem hos seg noen uker for stell, medisinering og omsorg. Foreldrene 

syke og arbeidsløse, så de fikk også noe hjelp. 



 
Plutselig 18. Nov, angrep faren mora. Slo henne og prøvde å kvele 

henne med en ledning. Jenta ,Aneli på 3 år løp ut og ropte på naboer, 

som kom og redda mora. Faren ble fengsla. Ungene som var glade og blide  før, har hatt et så trist uttrykk 

siden. Mora og ungene måtte rømme fra hytta, fordi farens familie ville true mora til å lyve at det ikke 

hadde skjedd, så faren måtte komme ut av fengslet. De fikk bo hos barneh-arbeideren og vi hjalp med 

mat. Men 12.desember var faren ute av fengslet ved kausjon  og kom for å drepe barna. Så i hui og hast 

ble de og mor transportert til hennes slektninger i et helt anna område. Det er så utrolig at rettsvesnet er 

helt blinde og kan gjøre hva som helst og politiet var bare glad for å få penger, bryr seg ikke noe om hva 

som vil skje deretter. Ikke alle er like ille, men svært mange. 

 

Nykirka på Mpalaza blir flittig brukt. 

Det regna svært mye sist 

helg, så vi valgte å 

droppe  å dra dit for 

barnemøtet lørdag og 

møtet søndag. Både fordi 

siste del av veien er 

uframkommelig  i 

regnvær og fordi vi antok 

at ingen orka ut. De har 

jo verken støvler eller 

regnklær. Ja det var ok 

lørdag. Men søndag 

hadde folka kommet .De 

hadde sunget, bedt og lest 

Guds ord . til og med tatt 

opp kollekt, den lå pent forvart der så vi fikk den onsdag. Og da sa de at vi må ikke droppe å komme selv 

om det regner. Vi kan få parkere bilen innafor et gjerde,der den er trygg, og så går vi resten. Det bare 

viser hvor glade de er  for å ha fått oppleve Guds kjærlighet og omsorg. 

 

 


