
Nytåret 2017

Kære Venner,

TAK for mange dejlige jule og nytårshilsener. Denne 
årlige kontakt med familie og venner både i Danmark og 
underfor landets grænser minder om de bånd, som på et 
eller andet tidspunkt i livet blev bundet – bånd som ikke 
alle blev revet over. Denne årlige julehilsen som for nogen
bliver en nytårshilsen pga juletravlhed i december bringer
venner og families liv ind i stuen og sammen får vi lov at 
dele lidt af vores liv med hinanden – liv som også i 2016 
bød på både glæde, smerte, opmuntringer, modgang og 
medgang, sorg, lidelse og afsked med en man holdt af. 
Men hvor har det været opmuntrende midt i det tunge 
også at læse at Gud var den som bar igennem også når 
livet gik imod. TAK for jeres vidnesbyrd!

Jeg har i efteråret flere gange dvælet ved Hebr 4,14-16.
Det er så fantastisk at netop fordi MIN ypperstepræst –
Han der én gang for ALLE frembar sit eget blods offer - 
Han som kender alle vore svagheder og fristelser – 
kender til livets modgang - har taget sæde ved siden af 
den almægtige Gud, da kan jeg med frimodighed træde 
frem for NÅDENS TRONE for at finde HJÆLP i rette 
tid. Også dette løfte får vi lov at tage med os nu vi er 
gået ind i et nyt år. Ønsker jer alle et velsignet og 
nåderigt 2017.

Vi er nu en uge inde i 2017 – her har vi netop fejret 
etiopisk jul. Det giver mig altid lidt håb, når dagene i 
December ligesom ikke slog til at få skrevet julehilsen. 

Ligesom i DK falder julen i år hen over en weekend hvilket
har sine fordele – i stedet for at skulle spise dorowåt tre 
gange på én dag er det blevet spredt ud over tre dage 
hvilket jeg har det godt med! Juledag besøgte jeg 
Azalech – hun var gift med den første unge mand jeg 
havde som have arbejder her i Jinka. Også for hende blev
2016 et liv i modgang – hun blev enke i August måned 
efter at hendes mand Merkini blev dræbt i en trafik 
ulykke hvor han sad på ladet af en Izuzu lastbil som kørte
udenfor vejen og væltede rundt. Hun sidder nu alene med 
5 børn i alderen 14-2 år, hvoraf 3 er under 5 år - og så 
venter hun her indenfor de næste par uger deres 6.barn. 
Modgangen til trods – og de små og fattige kår til trods - 
var det fantastisk at mærke glæden og samhørigheden i 
familien. Hun får en hverdag til at hænge sammen ved 3 
gange om ugen at sælge brød og karibu (en form for 
hvidtøl) på markedet. Jeg måtte mere end en gang 
beundre hende for hendes styrke hvortil hun gentagne 
gange siger: ”Det er ikke mig men Gud som giver mig 
styrken!”. 

På den hjemlige front har vi her i Jinka haft besøg af 
Birgitte Elmkvist fra Ginnir samt en tysk missionær som 
er involveret i bibeloversætter arbejde her i Syd Omo. 
Julen fejrede vi her i Jinka mens vi kørte til Woitu og 
fejrede nytår der sammen med vores missionærer 
kollegaer. For min del var det godt at julen/nytåret faldt 
i en weekend hvilket gjorde det lidt lettere at holde fri 
når det ellers ikke er fridage omkring os. Der har været 
for meget at se til også i December måned så det har 
knebet med at finde ro og stilhed. Men det blev jul og 
nytår det til trods. 



Uroligheder i landet: Som det måske er gået op for 
nogen, blev landet i oktober efter en række af 
uroligheder rundt om i landet, erklæret i 
undtagelsestilstand. Umiddelbart skabte det lidt 
utryghed og restriktiv bevægelse og begrænset tilgang 
på de sociale medier da disse har været brugt til 
propaganda. Syd Omo ligger udenfor konfliktområdet men
også her har der været lokale uroligheder og oprør mod 
regeringen. Vi har fortsat undtagelsestilstand men livet 
er normaliseret og i hverdagen tænker vi ikke over dette 
længere. Myndighederne har formået at skabe ro, men 
det alle snakker om er, hvad der sker den dag 
undtagelsestilstanden ophæves. Der er fortsat stort 
behov for at bede om fred i dette store og fantastiske 
land.

Fra ”Nytårsdags” gudstjeneste i Gisma

Tørke i Syd Omo: Da vi nytårsdag kørte fra Woitu blev 
et billede prentet ind på min nethinde. Det var de 
udmagrede køer vi så omkring Birale – flere på kanten til 
at bukke under for varmen og tørken med mangel på både 
græs og vand. Området hvor kørerne drives hen for at 
drikke, lå udtørret hen. Mange steder var mændene i 
desperation i gang med at grave et par meter ned for om 
muligt at finde lidt vand til deres dyr. Mellem 5-10 døde 
køer/geder var vi vidne til. I efteråret har vi ikke fået 
den regn vi normalt får og med udsigt til en tør og varm 
periode de næste par måneder, kan dette udvikle sig til 
lidt af en katastrofe. Aldrig har jeg oplevet det så slemt 
som i år. 

Projektet i medgang og modgang: RMM projektet har 
netop afsluttet det sidste år i den første 5 års projekt 
periode. Året har været præget af afslutningen og 
forberedelse af evaluering men også af forberedelse af 
ny projekt periode. På mange måder har vi fået lov at 
være vidne til gode projekt resultater og ikke mindst er 
det fantastisk at være vidne til at langt flere kvinder i 
dag får hjælp. Selvom det går op og ned med at holde den
udvidede fødselshjælp kørende er det en glæde at vide 
at alle 4 helsecentre fortsat gør kejsersnit. 

Vores projektleder valgte i slutningen af maj måned at 
opsige sin stilling for at blive forenet med sin familie i 
Hawasa. Selvom opsigelsen egentlig ikke kom som en stor 
overraskelse, så var tidspunktet meget ubelejligt dels pga
projekt afslutningen og del pga min egen 
funktionshæmning. Endnu har vi ikke fået en afløser på 
plads dels pga min fraværelse og dels pga en usikker 
fremtid så længe vi ikke havde en ny projekt periode 
godkendt. Dette har for min del givet en del ekstra 
arbejde.

I december blev der fra alles sider arbejdet hårdt på at 
blive færdig med det nye 3-års projekt dokument så det 
kunne underskrives inden min arbejdstilladelse løb ud her 
først i januar. Gud lagde tingene til rette, så vi nåede det
hele og jeg har fået arbejdstilladelsen fornyet. Nu håber 
jeg så at vi inden længe kan få projekt lederstillingen 
besat. Har haft en forespørgsel ude men han har takket 
nej til stillingen. Jeg må bare kaste sagen fra mig og bede
Gud om hans ledelse. 

Sygemelding: For min egen del blev 2016 noget præget af
et falduheld tilbage i Februar som resulterede i et 
mindre brud i albuen. Umiddelbart regnede jeg ikke med, 
at det var så slemt men det skulle vise sig at skabe en del
smerter og nedsat kraft. Hvor er jeg blevet taknemmelig 
for hvad en fysioterapeut kan bidrage med – uden deres 
hjælp var jeg ikke kommet igennem. Det skal ikke være 
nogen hemmelighed at 2016 har været et noget slidsomt 
år, men jeg er taknemmelig for at jeg i dag næsten er 
smertefri selvom jeg fortsat har lidt eftervirkninger men
det må jeg sikkert lære at leve med. Jeg er Gud dybt 
taknemmelig fordi Han bar igennem, også hvor jeg var ved
at miste modet – har måttet overveje om dette skulle 
være afslutningen på en lang og rig tjeneste her i Etiopien
men helbredet og styrken gav Han tilbage og så 
fortsætter jeg lidt endnu. 

Med disse glimt herfra vil jeg slutte denne nytårshilsen. 
TAK for medleven, omsorg og ikke mindst forbøn i året 
som gik. Ønsker og beder om at Guds velsignelse må vende
tilbage til den enkelte af jer.

Mange kærlige tanker og hilsner fra Elisa



Eftermiddagstur på den nye flylandingsbane her i Jinka!

Bed om varig FRED i Etiopien 

Bed om Guds ledelse i valg af ny projekt leder

Bed om Guds ledelse i valg af ny Mekane Yesus kirkepræsident

TAK for helbred og god styrke i hverdagen!


