Støtte til våre dattermenigheter i Didessa-dalen i Ethiopia for 2017 og -18
Frikirken i Kristiansand har hatt en samarbeidsavtale med Nekemte menighet siden 90tallet. Den er fornyet i 2015. I tillegg har menighetene på Sørlandet 8 datterkirker i
Didessa-dalen som er resultat av Frikirkens prosjekt-arbeide på 90-tallet, ved fam
Rødland, Gjetmundsen, Gundersen, Senumstad, Flå og Øystese.
Etter 40 år med misjonsinnsats fra NMS og Frikirken opprettes det nå en egen synode i
Blånil-dalen. Ledelsen i interimsstyret for ”Abbay (Blue Nile) Valley Synod” har sent et
prosjekt til frikirken i Norge, hvor de ber oss om hjelp til å utdanne lokalt personell og
bygge kurssenter og kirker.
Svein Gunnar Gundersen var supervising doctor for flere distrikter og besøkte
områdene lenger vest i dalen jevnlig på 80-tallet. Det er få Gumuz med utdanning. Dette
er en både unådd og underpriviligert folkegruppe. Et
unntak var Aberra Negeri som etter støtte fra NMS
fikk presteutdanning. Han er nå sogneprest i området
og blir trolig den nye synodelederen.
Hinjefata Mengesha i Agallu Metti ble utdannet til
helseassistent på 80-tallet. Han arbeidet sammen med
Gundersen bl.a. med forskning og kontroll av den
lokale parasitten bilharzia.
Rundt 1990 måtte misjonærene evakuere, pga
uroligheter under Mengistu-regimets fall. Hinjefata
flyttet da østover til slektninger i Belo Didessa.
I 1992 fikk kirke-kontoret i regions-hovedstaden
Nekemte og Reidar Rødland (frikirken) besøk av en
gumuz- delegasjon fra Balo Didessa. ”De kom inn etter
at de hadde satt spydene sine utenfor døra”, skriver
Rødland. De kunne fortelle om en ung mann,
Hinjefata, som forkynte evangeliet og hjalp dem når
de var syke. Og nå var det 200 i deres landsby som ville bli døpt.
Etter at de hadde ryddet veg, merket den med
korstegn og bygget en
gras-kirke, besøkte så
Rødland og synodelederne Belo Didessa i
1993, og grunnla menigheten der. Et par år
senere hjalp Frikirkemenigheten i Kristiansand
dem med å bygge en mer permanent kirke. Etter oppfordring, drev
Frikirken et helse og landsby-utviklings-prosjekt i Didessa-dalen på
slutten av 90-tallet, inntil dette arbeidet stoppet brått, pga en lokal etnisk konflikt i
2001. Både Anne Grete Gundersen og Birgit og Jostein Senumstad fra Kristiansand
menighet sto sentralt i dette arbeidet.
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Gjensyn med Didessa- og Blånildalen

I 2015 besøkte Gundersens både Didessa- og Blånildalen. Ved det nybygde
ungdomssenteret i Kamashi, ikke langt fra Agallu Metti, traff de mye fin Gumuz-ungdom
og to av lederne for den kommende ”Abbay Valley Synod”, Kes Aberra Negeri og
prosjektleder Obsa Raga.
I 2016 fikk Oddvar Søvik, som var
pastor i Kristiansand da Didessa-arbeidet
startet i 1993, Janne og Paul Roland og
Engebret Grøthe oppleve resultatene av
prosjektarbeidet for snart 20 år siden:
Det er nå 8 menigheter i Didessadalen som ønsker å bli med i den nye
synoden, men som trenger etableringsstøtte de første årene. Her besøker vi
reisverket til den første kirken som
Frikirken i Norge har finansiert for 2016
i det nye prosjektet med midler fra
Holtet-salget. Med de samme midlene er
20 studenter sendt på skole og
pastorkandidater blir valgt ut for oppstart til høsten. Men det er fortsatt ingen
finansiering for 2017- og -18.
I forståelse med lokal NMS-ledelse i Etiopia har Interimsstyret for Abbay Valley Synod
sendt en formell henvendelse om støtte til et 3-årig kapasitets- og kompetansebyggings prosjekt. Dette er tidsavgrenset, da Mekane Yesus kirken har en klar selvoppholdelses-strategi. De ønsker støtte til å bygge et studiesenter for lokale kortkurs , og
stipender og støtte til utdanning av Gumuz-ungdom til prester og andre yrker. Dessuten
trenger de støtte til å bygge to kirker. Forøvrig ønsker de å klare lønninger selv.
Dette er delkomponenter (totalt for 3 år), som støttespillere kan velge blant:
1. Studiesenter
kr. 200.000
2. Kortkurs-program for 200 ledere og arbeidere
kr 40.000 (kr. 220/person)
3. Utdanning av 7 pastorer over 3 år
kr. 148.000 (kr. 22.000/person)
4. Skolestøtte til 40 ungdommer (mat, klær osv)
kr. 76.000 (kr. 1.900/person)
5. To kirker
kr. 320.000 (kr.160.000/kirke)
Bank-konto for prosjektet: 6206.08.00818
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