
Kære venner, Jinka 4.juli 2015

  Sommerferie tid – så er der 
vel tradition for, at formidling 
reduceres til et minimum. Siden 
jeg allerede har holdt ferie 
tænkte jeg, at det vel var ved 
at være på høje tid med lidt nyt
her fra SYD OMO.

Som nogle af jer måske ved, er 
jeg netop kommet tilbage fra en
forlænget ferie i DK – jeg har 
haft 2 dejlige måneder med god
afslapning, frakobling og 
samvær med både familie og 
venner.

Foråret var det fantastisk at 
opleve igen – jeg fik ikke læst 
så meget denne gang men til 
gengæld blev det til både 
konfirmation i Bergen, 
sommerhusdage i Søndervig 
med tidligere missionær 
kollegaer, ophold på Østergård 

hos mine gode venner på Fyn, 
familie fester, fastertur med 
niecerne og nevøen, hyggedage 
med familien og samvær med 
venner omkring Hillerød. TAK til
alle jer som jeg nåede at være 
sammen med.

Mine dejlige niecer og min nivø!

Selvom jeg måtte vente forgæves 
på det gode og varme sommervejr i 
DK, så betød det ikke så meget. 
Lige nu sidder jeg på verandaen i ca
30 graders varme. Alt står grønt 
efter en god regntid, fuglene 
kvidrer og hygger sig i 
fuglebassinet. Tomaterne er 
næsten ved at være spiseklar og 
bønner og porrer er godt på vej. 
Dejligt at være hjemme igen. 

Broen over floden midt i byen som 
de har været i gang med at bygge 
på de sidste 3-4 år er nu endelig 
blevet åbnet og det betyder, at vi 
ikke længere har al trafikken forbi 
her lige udenfor hvor vi bor. Dejligt
med lidt mere ro og mindre støv.

Fra Meskel fejringen i Jinka

Til gengæld har de ortodokse 
begyndt gudstjeneste i en 
endnu en ny kirke bare 500 m 
herfra. Byen er nu omringet af 
mindst 6 kirker, hvorfra der 
hver dag transmitteres både 
tidlig morgen og aften. I 
Etiopien er der ingen regler for 
hvor højt støjniveauet må være 
– foreløbig har jeg måttet 
blokkere et vindue og lukke 
døre og vinduer til 
soveværelset for ikke at blive 
vækket kl 5 hver morgen af 
skrattende højtaler, musik og 
præsternes messen. BED om at 
jeg må kunne lukke den høje 
baggrundslyd ude og ikke at 
lade mig irritere af det. 

Jinka by er vokset og er ikke 
længere den stille og rolige by 
på landet. Sygehuset, som jeg jo
bor nabo til, ligger lige midt i 
byen og herfra høres både 
musikken fra hotellerne i byen, 
trafikken, muslimerne, de 
ortodokse og indimellem også 
lyden fra de protestantiske 
kirker rundt omkring. 

Min have som jeg nyder at pusle lidt i! 



Godt en uge har jeg været 
tilbage. Det var godt at opleve 
at projektet har været i gode 
hænder. Kvartalsafslutning 
byder altid på rapportering og 
supervisionsbesøg. 

I går var vi på et sådant 
supervisionsbesøg i Koibe på 
helsecenteret der. 
Udfordringer mangler det ikke 
på: personale som ikke gider 
arbejde, det elektriske system 
som var brudt sammen til trods 
for at en ny generator var 
indkøbt, hygiejnen som ikke er 
op til den standard som 
forventes… Alligevel må vi 
glæde os over det personale 
som yder hjælp til kvinderne. 
De havde haft 260 fødsler i 
løbet af de sidste 3 måneder. 

Mens vi var der, fik vi mulighed for 
at overvære en fødsel. Den 
manglende kvalitet til trods fik den
førstegangsfødende kvinde en sund
dreng som gav et godt skrig fra sig,
da han lige havde sundet sig over 
den nye verden han kom ud til!!

Men det går ikke lige godt for 
alle. Kort før vi kom havde en 
anden kvinde født. Efter 
oplysningerne havde barnet det 
godt, men da vi så det havde 
det tydeligvis vejrtræknings- 
problemer. Pga manglende 
elektricitet var det ikke muligt 
at give barnet oxygen. 

Ambulancen holdt udenfor og de
besluttede at sende barnet til 
Jinka til videre opfølgning på 
Neonatal afdelingen. Et par 
timer senere kom ambulancen 
tilbage. Barnet mistede livet 
inden de nåede frem til 
hospitalet.

Gravide kvinder er der fortsat mange – 
de bor i Venteafdelingen for kvinder 
ved siden af helsecenteret.
Igennem vore observationer ser vi, 
at det kniber med kvaliteten på 
mange niveauer, og vi bliver 
bekræftet i at det er noget af det 
som der må satses på i den næste 
projekt periode som vi har bestemt
os for at gå i gang med 
planlægningen af. Ikke så let at 
arbejde med, så det bliver måleligt 
men vi håber på god inspiration fra 
vore samarbejdspartnere her.

De kommende par måneder er der 
følgende på programmet: 
genoptagelse af den praktiske 
oplæring – det har kørt på et 
minimum de sidste par måneder – 
praktisk instruktør kursus for nye 
jordemødre, 6 møder i forbindelse 
med vores Community Conversation 
aktivitet i Male, tur til Galila 
Helsecenter, hvor de endnu ikke er 
kommet i gang med at gøre 
kejsersnit og så skal vi i gang med 
at planlægningen af den næste 
projektperiode som formentlig 
bliver en 3 års periode fra 2017-19.
TAK om I vil være med at BEDE om
visdom i den sag også.

Billeder fra Community Conversation 
møder – marts 2015

Det nationale valg i Etiopien i 
slutningen af maj blev afviklet 
under rolige forhold, hvilket 
ikke var nogen selvfølge, da det 
var det første valg efter at 
landet mistede sin premiere 
minister Ato Meles Zenawi. Det 
endelige resultat blev 
offentliggjort en måned senere.
Det siddende parti fortsætter 
med overvældende flertal. 
At der er spændinger rundt 
omkring tales der måske ikke så
meget om.
Noget af det som har optaget os 
her i Syd Omo er spændingerne og 
oprøret fra en gruppe blandt 
hammer folket. 

Fra markedet i Turmi – hammer kvinder

Tilsyneladende ønsker disse 
mennesker hverken skole eller 
helsetilbuddet – klinikker og skoler 
er blevet ødelagt og mennesker er 
blevet slået ihjel. BED om fred i 
dette område. 

Så er det vist tid til at få 
afrundet denne hilsen. Ønsker 



jer alle en god og velsignet 
sommer, hvor I også må få tid 
til stilhed sammen med JESUS!

”Lykkelig den.. 
som har sin glæde ved Herrens
lov og grunder på hans lov dag

og nat!”

Mange kærlige hilsner fra Elisa


