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Kære venner

Sommerferien nærmer sig og alle spredes for alle 
vinde. Så lad mig se om jeg ikke kan nå jer alle med 
en hilsen inden da. Her i Etiopien er der mange som 
faktisk aldrig holder ferie og når der holdes ferie er
der flere som forsøger at finde sig et arbejde i det 
private og dermed at tjene flere penge. Nogle vil når
de har ferie, rejse og besøge deres familie. For 
skoleeleverne er det to måneder uden noget at gøre 
– nogle få har måske mulighed for at følge privat 
undervisning i ”sommer” månederne for at dygtiggøre
sig. En del venter på eksamensresultat – dels for 
vide om de får lov at gå videre eller må gå en klasse 
om – andre om de har fået godt nok resultat til at 
komme på videre uddannelse. Jo - ferie kultur er 
noget helt andet her i landet. 

Selvom jeg har boet i landet i efterhånden rigtig 
mange år, kender jeg behovet for at holde ferie. Det
at få et afbræk i hverdagen og forny ens kræfter. I
år bliver det med et planlagt 2 måneders ferieophold
i DK fra sidst i juli til sidst i september. Så jeg ser 
frem til både at koble fra men også for at få tid 
med venner og familie. 

Sidst skrev jeg om vores nye projektkoordinator, 
Mekete. Han er begyndt og det er dejligt at have 
fået en sparringspartner. Dog er han fortsat bundet 
ganske meget op på sygehuset, hvilket betyder at 
det er begrænset hvor meget tid han har til 
projektarbejdet. Aftalen er at han skal arbejde 80%
for projektet men pga mangel på helseofficerer har 
han måttet træde til og dække vagter. Der skulle 
efter sigende være ansat to nye – håber at han 
dermed kan frigives. Bed om at denne situation må 

falde på plads, da det er frustrerende både for ham 
men også for projektet. 

Mekete, vores nye koordinator
Som en del af jer ved har DLM besluttet at trække 
sig tilbage fra arbejdet her i Syd Omo. I den uge 
som gik er jeg blevet mindet om, at Gud fortsætter 
sin gerning vore planer/strategier til trods. Mange 
af jer har måske et bogmærke hængende et eller 
andet sted hvor der står: ”Bed for lavlandet i Syd 
Omo!”. Jeg har bare lyst til at sige til jer, at Gud 
hører bønner og griber ind i sin time. Og det er en 
opgave vi kan fortsætte med selvom DLM trækker 
sig ud!

En ældste fra Bode folket!

Sidste søndag ved gudstjenesten her i Jinka 
kirke var der besøg fra Hanna, Salamago (ca 
110 km fra Jinka). Kirken har været med at 
støtte op om arbejdet der dels med 
kirkebyggeri og dels med at betale for en 
evangelist. Bode-folket er en af de to 
folkegrupper som bor i dette område. For bare 



nogle få år siden var der ingen bekende kristne 
blandt denne folkegruppe. En folkegruppe som 
har været frygtet og kendt som kannibaler – de
har en traditionel sang hvori de synger om 
hvordan de for mange år siden spiste en 
evangelist, som forsøgte at dele evangeliet med
netop denne folkegruppe. For ca 15 år siden 
rejste en regeringsarbejder, Ato Aseffa til 
Hannah for at arbejde. Han er i dag 
pensioneret men han har haft nød for dette 
folk. 

Bode Ungdomskoret fra Hanna

De besøgende fra Hanna var 7 Bode folk som er
blevet kristne. De delte deres vidnesbyrd med 
os om hvordan de havde mødt evangeliet og 
hvordan Gud havde ført dem ud af det 
kulturelle mørke de er født til at leve i. Jeg må 
indrømme at tårer pressede sig på i 
øjenkrogene. Der kommer i dag omkring 30 
Bode folk til gudstjeneste i Hannah – alle nye 
kristne som ikke er særlig grundfæstede og 
fortsat venter på dåbsoplæring. 6 af de 
besøgende var unge, som dannede kor og sang 
to sange for os på Bodinja. 

Forbøn for Bodi’erne
Det var også gribende at se dem alle knæle på podiet
da der blev bedt for dem – ikke bare blev der bedt 
for dem men for hele folket, at Gud fortsat må gøre 
sin gerning og føre Bode folket til frelse. Vores 
kristne brødre og søstre her har store 
forventninger til hvad Gud kan gøre – der har vi 
måske noget at lære.

Bodefolket er en folkegruppe som vi NLM/DLM
ikke har haft fokus på, men en folkegruppe som
Jesus har fokus på og som han også vil skal 
frelses. Og så bruger Jesus den etablerede 
Mekane Yesus kirke og mennesker som vidner 
for de folk de bor og lever iblandt. Det er 
meget opmuntrende og livsbekræftende. Bed 
om at Gud må lade indhøstningen fortsætte 
også blandt Bode folket. 

Et andet vidnesbyrd som har gjort indtryk på mig i 
ugen som gik var, at vores sygehus evangelist havde 
været til gudstjeneste i Goldia – en menighed ca 15 
km udenfor Jinka. Jeg husker at Gebre Mikael selv 
for mange år siden holdt en prædiken i netop den 
kirke, hvor han prædikede over markerne som er 
hvide til høst men arbejderne få. Han fortalte at 
netop den menighed arbejder med outreach i deres 
eget område men også ind imod nabofolkegruppen 
som er Banna folk. Og han kunne fortælle, at der i 
det område var flere Bannafolk som var kommet til 
tro. Også Bannafolket er en folkegruppe hvor der er 
forholdsvis få kristne. Området som ligger op til 
Goldia er i yderområdet at Bannaområdet, men jeg 
kan ikke lade være at tænke på hvordan også 
evangeliet finder vej ind gennem bagdøren eller fra 
sidelinjen og måske ikke den lige vej til Banna folket.



Trompet træet blomstrede fantastisk for nogle uger
siden – måtte det minde os om kaldet Gud har givet 
os til at proklamere det gode budskab også til vore 
egne naboer!

For et par år siden begyndte Hanna Rasmussen 
sammen med et par kvinder fra kirken en times 
eftermiddagsprogram for kvinderne i fængslet. Der 
er en kirke men kvinderne har ikke lov til at komme 
til gudstjeneste der. Da jeg selv har kvinde 
bibelstudie gruppe søndag eftermiddag også, er det 
vanskeligt at få begge dele med. Men for et par uger
siden måtte vi aflyse studie gruppen, hvilket gav mig 
en god anledning til at være med i fængslet. 

Kirken er vældig simpel bygget af nogle 
bølgeblikplader med vægge af presenninger men det 
forhindrer ikke Guds Ånds tilstedeværelse. Da vi 
kom var kvinderne allerede i gang med at synge – på 
de lave bænke sad omkring 25 kvinder sammen med 
et par håndfuld børn som vokser op i fængslet 
sammen med deres mor. Hver enkelt kvinde har sin 
historie og sin grund til at hun er havnet på netop 
den plads – i bønnen lød det flere gange råb om at 
Gud måtte se til dem på dette mørke sted.  Det er jo
fantastisk at det er muligt også at samle kvinderne 
og dele evangeliet med dem. I dag var fokus på den 
første påske hvor de israelitiske førstefødte gik fri 
af straffen fordi blodet dækkede dem. Sådan også 
med os – alene ved Jesus blod renses vi for al vor 
synd. Et stærkt budskab når du sidder overfor en 
flok fanger – men netop der bliver vi lige – alle har vi 
brug for at blive renset for vores synd om vi skastå 
retfærdige for Gud. Men den nåde skænker Gud os –
Gud være lovet for det! Alle kvinderne har mange 
forskellige opgaver i fængslet og derfor er det 
vanskeligt at samle kvinderne men de har lov til at 
have en times program hver søndag eftermiddag. 

Ingen tvivl om at det er til opmuntring også for disse
kvinder. Bed for disse kvindelige fanger i fængslet!

Når vi måtte aflyse vores kvinde bibelstudie gruppe 
skyldtes det, at der var undervisning om 
børneopdragelse mm for forældregruppen. Netop 
dagen forinden talte jeg med et par kvinder som 
arbejder for Kvindernes organisation her i Jinka. De 
gav udtryk for at der er sket et stort skred blandt 
unge igennem de sidste år og både voldtægt og tidlig
teenage graviditeter er almindelige. Der har været 
og er fortsat stor udvikling i landet – alle har i dag 
tilgang til parabol TV med et væld af kanaler, langt 
de fleste unge har mobil telefon og en del med 
internet tilgang. Øl-reklamerne popper op mange 
steder og tygning af chat er meget almindelig. For 
de fleste mennesker er det det at tjene penge og få 
en god tilværelse som står først på dagsordenen. 
Det er ikke let at være ung i dag og der er mange 
farer og fristelser som der bliver undervist vældig 
lidt om. Nogle forældre har den holdning at i dag er 
der frihed i landet, så lad børnene vælge hvad de vil 
– det fører en del unge væk fra Jesus og ud i noget 
skidt. Der er stort behov for at forældre også tager
deres del af ansvaret alvorligt.

Hver søndag bliver børnene kaldt frem og så knæler 
de ved podiet hvorefter der bliver bedt for dem. 
Ikke alle kan være stille og holde sig i ro men 
børnene bliver set og perspektivet over denne 
forbøn for disse børn ved bare Gud. Men også i det 
daglige er der behov for at børnene bliver retledet 
og vejledt. Bed for forældrene til den opvoksende 
generation i Etiopien.

Med disse glimt herfra slutter jer med denne hilsen 
og ønsker jer alle en god og velsignet sommer.

Mange kærlige hilsner fra Elisa


