
Kære venner,    Jinka Påsken 2014 

Påsken nærmer sig så kan det vel være på sin plads 

med en lille påskehilsen fra Jinka. Lige nu sidder jeg 

på min veranda og nyder at det grønnes – det er 

næsten som foråret i DK – alt grønnes efter en lang 

varm tørtid. Det er regntidens velsignelse. I dag 

skinner solen fra en blå himmel med hvide skyer som 

sejler hen over himlen. Jeg nyder at kunne være 

hjemme her i påsken – det er flere år siden jeg har 

været det da vi ofte har haft møde i Addis omkring 

påsketid.  

Det er nu 3 måneder siden jeg kom tilbage fra nogle 

måneders orlov i DK – det var godt at komme hjem 

igen – det var godt at komme tilbage til meningsfulde 

opgaver i projektet igen. Når jeg ser tilbage på de 

sidste måneder er det gået lidt slag i slag. Som en 

del af jer ved rejste Birgitte hjem bare en uge efter 

at jeg var kommet til Jinka – jeg skal ikke lægge 

skjul på at det blev en lidt drøj start på denne 

periode men jeg har midt i det hele oplevet at Gud 

har givet styrke og kræfter som dagene blev – 

takket være manges forbøn! OG så var det jo en stor 

hjælp at jeg kom tilbage til noget kendt – det var 

forholdsvis hurtigt at komme ind i projektet igen. 

Jeg er meget taknemmelig for at min gamle nabo og 

kollega, Margit Dahl Sørensen med kort varsel sagde 

”ja” til at komme til Jinka nogle måneder – hun har 

aflastet mig med en del praktiske opgaver som jeg 

simpelthen ikke vidste hvordan jeg skulle få tid til. 

Hun bliver her til midt i maj måned.  

 

DLM missionær flokken skrumper ind!! 

Siden jeg kom tilbage har vi haft vores årlige 

konference i Awasa hvor jeg synes vi havde nogle 

gode dage sammen både menneskeligt og åndeligt. 

Efter konferencen havde jeg besøg af to hold 

gæster fra NLM – bla et filmteam som skulle have 

optagelser om projektet som kan bruges til at vise 

for søndagsskolebørn som i det kommende år skal 

fokusere på arbejdet i Syd Omo. I begyndelsen af 

marts var jeg tilbage i Addis til CE møde hvor jeg 

fortsætter som formand et år endnu. 

 
Galila området 

Projektet går sin gang – èn af højdepunkterne i de 

sidste par måneder har været en tur til Galila. Sidst 

i marts havde vi en dagstur derind (ca 90 km på 3½ 

time hver vej) ind over fjeldene her nord for Jinka – 

en flot tur ind i områder hvor jeg ikke har været 

før. Galila ligger i Nord Ari og har et befolkningstal 

på ca 75000 mennesker – byen ligger på et af de 

højeste fjelde i området – som vores koordinator 

sagde: «..derefter kommer himlen!”. Måske byen 

derfor har fået navnet Galila – fjeldet hvor Jesus 

blev taget op til himlen!! Galila Helse Center er det 

4.helsecenter vi gerne skulle have begyndt Udvidet 

fødselshjælp – når man først har været inde i 

området og ved at dette område er afskåret fra 

omverdenen gennem perioder i regntiden og når man 

ved at Ari kvinder er små korte piger med en del 

fødselskomplikationer – ja, så er det på høje tid at vi 

kommer i gang derinde snart. Helse Centeret er ikke 

det mest optimale men jeg håber vi med de 

faciliteter vi har til rådighed kan få det til. Folkene 

er tændt for at komme i gang og det første team er 

næsten færdige med deres trænings periode. Bed 

om at det må lykkes inden længe.  



Apropos navne så havde jeg en lidt pudsig oplevelse i 

forgårs. Vi var hjemme hos en af vagterne som vi 

ikke traf hjemme – men til gengæld var hans tre 

børn tilstede. Så spørger jeg den ældste pige: ”Hvad 

hedder du?” – ”Qoshasha” – jeg måtte spørge en 

ekstra gang for jeg synes ikke det kunne passe men 

hun gentog navnet. Stakkels pige at hun har fået et 

sådant navn – Qoshasha betyder nemlig ”skidt” eller 

”beskidt”. Hvad tanken har været bag navngivningen 

ved jeg ikke – de er Konso folk og er måske ikke klar 

over hvad navnet betyder?? Men tænk at skulle leve 

med dette navn alle sine dage – jeg er fristet til at 

snakke med forældrene om at ændre hendes navn til 

noget andet.  

 
Workshop på Undervisnings Centeret 

Nå det var en sidebemærkning. Jeg har siden jeg 

kom tilbage haft en del dagsture med graviditets 

undersøgelser primært i Male området men også 

heromkring Jinka – selvom det selvfølgelig bliver en 

del kilometer er det nu godt at komme hjem i sin 

egen seng om aftenen. Og med det trænings oplæg vi 

har kørende på sygehuset er det vanskeligt at være 

væk mange dage af gangen. Jeg har haft en del 

undervisning af vore helse officerer – vi har to som 

snart er ved at være færdige og så er der to som 

netop er begyndt. Det er dejligt at undervise når 

man mærker at eleverne tager fra og synes det er 

interessant – at opleve at de får sig nogle aha 

oplevelser. Forleden dag havde vi om genoplivning af 

nyfødte hvor vi har en dukke som vi kan få til at 

trække vejret og skabe puls på – eleverne bliver lidt 

chokerede når dukken efter forsøg på genoplivning 

selv begynder at trække vejret!! Jeg har også været 

involveret i lidt tættere opfølgning af oplæringen af 

operations sygeplejersker som er på en måneds 

oplæring. To af instruktørerne er nemlig nye som 

instruktører og det er lidt vigtig at de får lidt 

tilbagemelding på deres undervisning. Det var i 

øvrigt rigtig opmuntrende at komme tilbage og se 

hvordan brugen af Undervisnings centeret er 

kommet godt i gang. På biblioteket sidder der dagligt 

ca 10 studenter og studerer – de er fra Arba Minch 

Universitet – primært helse officer elever. Der har 

allerede været afholdt adskillige workshops også – 

utrolig opmuntrende. Og de to rum indrettet som 

overnatningssted for RMM eleverne ser også ud til 

at fungere godt - lidt trang med plads men det går – 

eleverne kommer hinanden ved. Det er også rigtig 

godt at have fået et rum hvor vi i ro kan undervise 

eleverne og have demonstrationer også. Jeg synes at 

det der var visionen med Undervisningscentret er 

lykkedes.  

Vores afdeling for de for tidligt fødte og nyfødte 

med særlige behov har også haft brug for lidt 

opfølgning og støtte. En af de store udfordringer 

har været det elektriske system – der må være 

noget overgang i systemet da flere ting bliver 

ødelagt – en større sag som sygehuset endnu ikke 

har gjort noget ved til trods for løfter. To 

sygeplejersker fik sidste år en måneds oplæring i 

Arbaminch og jeg synes de tager godt ansvar. Nu 

håber vi efter påske at kunne sende to mere så der 

bliver lidt mere rum i vagt byrden for de som er 

tilknyttet afdelingen. Men det er flot at sygehuset 

har fået en sådan afdeling. OG der bliver taget hånd 

om disse børn på en bedre måde end tidligere hvor 

jordmødrene på en travl fødeafdeling ikke havde det 

som den første prioritet.  

 
Aktivitet i Tolta – personalet gik til den!! 



Ja, der er ikke mangel på opgaver at tage fat på. 

Vores smertebarn er fortsat Tolta Helse Center. 

Fortsat står der en del tilbage at gøre før vi kan 

tage lokalerne i brug. Forleden dag tilbragte Margit 

og jeg en dag derinde sammen med personalet for at 

sætte deres udstyr sammen – udstyr som de fik for 

2-3 år siden men som indtil nu bare har stået i 

kasser. Også nogle gode hylder som har stået ude og 

rustet fik vi givet antirust maling og skal så på 

onsdag fortsætte. Det andet team er næsten 

færdige med oplæringen.  

For et par uger siden bankede det på døren – jeg 

kunne ikke lige med en gang genkende gæsterne men 

vidste at det var nogle jeg burde kende. Det viste 

sig at være familien fra Turmi som så tragisk blev 

ramt for et års tid siden – der stod Mimi med sin søn 

på armen – enken efter hendes Hammer mand som 

tragisk omkom sammen med hendes bror ved et 

sammenfald af en brønd i Turmi. Mange har spurgt 

til familien. De har det trangt. Hendes mor blev enke 

for anden gang for 5 måneder siden da hendes mand 

blev skudt af uvisse grunde. Familien trænger 

fortsat at der er venner i DK som beder for dem. 

 

Mimi med sin lille søn som må vokse op uden far! 

I torsdags da Margit og jeg havde bede møde 

sammen hørte vi en time fra Bibelkursus i 2013 – en 

time om Abrahams prøvelse i forbindelse med Guds 

ordre om at han skulle ofre sin eneste søn, Isak. 

Lykkeligvis greb Gud ind – og da Abraham vender sig 

om ser han en vædder som sidder fast i noget krat – 

det løser han og ofrer det i i stedet for Isak. Og så 

står der i Biblen på hverdagsdansk (en oversættelse 

som egentlig er bedre og tilsvarende eg den engelske 

bibel) ”Og Abraham kaldte stedet: ”Herren sørger 

for os”. Bjerget der er tale om er det bjerg hvor 

Jerusalem og templet senere blev bygget og det 

fjeld hvor Jesus mange år senere blev korsfæstet 

som stedfortræder i vort sted. Da får navnet 

Abraham giver stedet en endnu dybere betydning ”På 

bjerget vil Herren sørge for os!”. Det var det Gud på 

en speciel måde gjorde da han lod sin eneste søn 

ofre i vort sted for at frelse os fra den evige 

fortabelse. Med dette ønskes en glædelig og 

velsignet påskehøjtid! 

TAK for fortsat medleven og forbøn! 

Mange kærlige hilsner fra Elisa 

 

Margit sørgede for lagkage til 50 års dagen!! 


