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Snart ferietid!  

Nå har regntiden så vidt begynt. Det er et under 

hvert år, gresset som spretter opp fra helt bar jord, 

trærne som blomstrer. Og det er et tegn på at det 

snart er ferietid.  

 

Nå er det under en uke til jeg reiser til Norge for et 

par måneders pause fra Mali. Den første uka blir det 

ledersamling og direktørsamling, men så er det stort 

sett ferie resten. Etter en ganske hektisk mai, så 

kjenner jeg at det skal bli godt. Men først en siste 

oppdatering herfra.  

 

Situasjonen i Mali  

Dessverre ser det ikke ut som om situasjonen i Mali har tenkt å bedre seg med det første. I tillegg 

til at det er urolig nord i landet, så er det også mye uro sentralt i landet (Normisjons arbeid er i sør 

og vest). Bare siden årsskifte har over hundre mennesker blitt drept i disse områdene. Rundt 40 

av dem er maliske soldater. De andre er sivile som er på feil sted til feil tid, eller som på en eller 

annen måte er opptatt av politikk.  Over 300 skoler er stengt, og barna mister viktig skolegang. 

Enda verre er det at folk er redde for å gå ut på åkrene for å dyrke, så vi kan risikere at det til 

neste år blir matmangel også. Der folk for noen år siden sa: «Pytt sann, dette går over!», er det nå 

ikke så mye optimisme igjen å spore. Men så tar man en dag av gangen, og håper på bedre tider.  

 

Tur til Senegal 

Selveste 17. mai tilbrakte jeg i bilen på 

vei tilbake fra Senegal. Normisjons 

misjonærer, Kristian og Møyfrid, hadde 

en tidlig ferie i år. De lurte på om jeg 

kunne sjekke hvordan framgangen på det 

nye huset var. Det er veldig gøy å reise på 

tur når vi bare kan konstatere at alt går 

som det skal, og at alle gjør det som er 

avtalt. Da vi var innom kunne 

entreprenøren stolt vise fram at de nå 

holdt på med å pusse veggene. Jeg gleder 

meg til å se huset ferdig. Og jeg ber om at 

det må bli et fredens hus der folk som 

kommer på besøk må få kjenne at Gud er 

i nærheten.  

 

Besøk i kirkedistriktene i Mali  

I oktober planlegger vi oppstart av et to års lederkurs for alle menighetene i samarbeidskirka vår. 

Forrige uke var jeg på «turné» sammen med representanter fra kirken og kamerunsk misjon for å 

informere om dette arbeidet. For å få til et vellykket opplegg er det viktig at dette ikke er noe som 

kommer fra Norge, men at vi viser at dette er noe vi står sammen om og tror på. Det er første 

gang vi planlegger et kurs hvor så mange er invitert til å være med, og hvor det er lagt opp til 

oppfølging over lang tid. Jeg er veldig spent på hvordan dette kan se ut framover. 



 

 

    

På en slik tur får jeg besøkt alle 

kirkedistriktene. Det er 

oppmuntrende å se nye ting som 

vokser fram. Vi hadde hørt at en av 

menighetene som lå langs veien 

hadde lagt ned første steinen til nytt 

kirkebygg dagen før. Så vi stanset 

der for å se hvordan det så ut. Jeg 

måtte stille et par kontrollspørsmål 

for å høre om de virkelig hadde 

begynt bare dagen før. Det hadde de.  

 

Flere av de kristne var med og jobbet frivillig på bygget. Det huset de bruker nå er for lite, og de 

var ivrige på å få opp et nytt bygg der de som kom for sent slapp å stå ute i sola under 

gudstjenesten.  

 

Pastoren kunne også fortelle at nye kristne stadig ble lagt til menigheten. En dame i landsbyen 

var fortvilet over familiesituasjonen sin og kom til pastoren for å få forbønn. Hun var fremdeles 

ikke helt sikker på situasjonen da hun gikk hjem, men i drømme hørte hun en stemme som sa: 

«Ikke vær urolig. Og ikke tvil på de kristens bønner. Jeg skal gripe inn.» Og det som virket som 

en helt fastlåst situasjon fikk en løsning. Første søndag etter at dette hendte kom kvinnen i kirken. 

Hun tok ordet foran alle og sa at fra nå av var hun en kristen!     

 

 

Varme hilsener,   

 
 

 

PS: Nå blir det ikke brev i juni og juli. Men dere kan se fram til august med lengsel og spenning.  
 

 

Direktør for Normisjons arbeid i Mali og Senegal 

Tel: + (223) 78 79 81 38 (Mali) / + (47) 46 95 96 44 (Norge) 

E-post: thereseglen@hotmail.com, dir.mpn@gmail.com Blogg: http://glendrangeposten.blogspot.com/ 

På www.normisjon.no finner dere flere nyheter, rapporter og misjonærbrev fra Mali og andre misjonsland.  

 

Jeg tror på det arbeidet Normisjon driver i Mali og Senegal. Jeg er stolt av mye av det vi oppnår, og jeg 

utfordrer deg til å være med å støtte på kontonr: 1503.02.13537 og merke innbetalingen med «Mali».   

Du må gjerne gi rikelig!   
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