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En sommer er over 

Det er godt å være tilbake i 

Mali. Jeg synes somrene er 

litt kjølig i Norge. Men jeg 

har heldigvis bare bilder som 

minner om sol og lyse netter 

(sommerdager på 

Glendrange er noe spesielt). 

Så glemmer jeg nok fort at 

det egentlig var ganske kaldt 

det meste av tiden. Og det er 

jo alle folkene jeg har møtt i 

sommer som gir gode 

minner.  

 

Sikkerhetssituasjonen i Mali 

De første dagene i Mali hadde jeg samtaler med maliske kolleger og misjonærer fra andre 

organisasjoner som er her i landet. Dessverre er det få tegn på at Mali går i positiv retning. I 

tillegg til pågående uro i nord og sentralt i landet er det en økende sosial uro. Presidenten forsøkte 

å endre grunnloven i sommer. Det førte til rekordstore demonstrasjoner. Til slutt ble han nødt til å 

trekke forslaget tilbake. Det virker som om det er en stadig stigende misnøye med at presidenten 

etter snart fem år ikke har klart å føre landet noe nærmere en virkelig fred. 

 

I juni var det et terrorangrep mot et populært badested her i Bamako. To terrorister og fire gjester 

ble drept. Heldigvis var det blant gjestene FN-soldater som hadde med seg våpen. Det gjorde at 

tallet på ofre ble mye mindre enn det kunne ha vært. I løpet av sommeren har flere 

misjonsorganisasjoner valgt å flyttet barnefamilier ut av Mali. De som er igjen har økt 

sikkerhetstiltakene.   

 

Det er en bekymringsfull utvikling, men hvor utrolig det enn kan høres, så virker det ikke så mye 

inn på hverdagen og dagliglivet her i Bamako. (Dersom du vil vite litt mer om mitt førsteinntrykk 

av Mali, så kan du sjekke bloggen min, Glendrangeposten.blogspot.com: Hva føler jeg nå når jeg 

er i Mali?) 

 

Kirkene  

Jeg har allerede vært på gudstjeneste i to av menighetene våre her i Bamako. Det er fullsatte 

kirker, selv om mange ungdommer har reist på sommerferie hjem til landsbygda. Sangen og 

rytmene rister folk sammen. Og menighetene ønsker å nå ut til flere med de nyheten de har fått.  

 

Det lå flere søknader og ventet på meg da jeg kom på kontoret. Kirkedistriktet her i Bamako 

startet opp en menighet i fjor. Foreløpig møtes de hjemme hos noen, men de ønsker å kjøpe en 

tomt. De trenger å utvide et annet av kirkebyggene sine. I en nabolandsby håper de å plante en ny 

menighet, de har kjøpt tomt og begynt å dyrke der, men de ønsker hjelp til vann. Det er 

spennende med visjoner, og så prøver vi sammen å finne ut hva Normisjon kan bidra med og hva 

de selv kan mobilisere for å nå lenger ut.  

 

 

https://glendrangeposten.blogspot.com/2017/08/hva-fler-jeg-na-nar-jeg-er-i-mali.html
https://glendrangeposten.blogspot.com/2017/08/hva-fler-jeg-na-nar-jeg-er-i-mali.html


 

 

 

Nytt liv 

Det er alltid spennende å høre nytt etter noen måneder av sted. Hvordan går det med familiene til 

de vi kjenner? En av de kristne familiene takket for at sønnen hadde overlevd flere måneder som 

soldat i Nord-Mali. Nå har han heldigvis blitt plassert i Bamako en stund framover. En familie 

takket Gud for at sønnen deres nå var på bedringens vei etter en hard omgang med malaria. 

Naboene var ikke like heldige. Sønnen på 15 år hadde reist for å feriere hos besteforeldrene. Han 

ble syk, og på landsbygda er det dårlig helsetilbud. Etter fire dager med feber døde han. Før 

foreldrene kom fram til landsbyen var han allerede begravet.   

 

Det er så kort mellom liv og død her. Og derfor er det enda mer 

gledelig når det går bra. En av naboene mine var innom kontoret mitt 

og viste fram sønnen som ble født i sommer. Hun ble gift for et år 

siden. Ikke så lenge etter bryllupet kom hun på besøk sammen med 

mannen. Kunne vi be om at de måtte få en sønn? Det viste seg at i 

dette tilfelle var Gud raskt til å svare bønner. Nå kom hun for at vi 

også måtte be Gud bevare lille Lamin framover.  

 

Sekretæren vår er også nettopp tilbake fra fødselspermisjon. Her i 

Mali har mødrene rett til tre måneders permisjon. Det er ikke lett å 

finne barnevakt til så små, så Den Gamle (oppkalt etter bestefaren!) 

er plassert hos noen nabojenter som leverer ham på kontoret når har 

er klar for mat.  

 

 

Varme hilsener,   

 
 

 

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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