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August og september føk forbi. Oktober holdt på å gjøre det samme, men jeg grep tak i dagen i 

dag, og stoppet den akkurat lenge nok til å kunne fortelle litt om hva vi holder på med i Mali. 

Mye av tankekapasiteten og tiden min blir brukt til å forberede høstens store happening. 

 

Normisjons store satsning i Mali : Agenda 1 

Normisjon startet opp arbeid i Mali i 1981. I dag finnes det 15 lutherske menigheter, stort sett 

vest i landet. Det er også mange mindre grupper med kristne spredt rundt om, men hvor de ikke 

har faste samlinger.  

 

Det har lenge vært et tydelig behov for å styrke den nasjonale kirken. Både menighetene og 

lederne trenger hjelp til å være bedre organisert, ha bedre styring på økonomien og legge bedre 

planer. For et par år siden begynte ledelsen i den nasjonale kirken å leke med tanken på å kjøre en 

organisasjonsutviklingsprosess. Men bare å skrive ordet gjør meg sliten…  

 

I fjor ble jeg kjent med et opplegg som kalles Agenda 1, og som Normisjon bruker i menigheter 

og foreninger i Norge. Det har også blitt brukt i Kambodsja og i Thailand. Kunne det være noe 

for Mali? Jeg lyttet og snakket med folk, og plutselig var en gruppe klar til å reise fra Norge for å 

ha undervisning for våre ledere i kirken i Mali.  

 

Fordelen med Agenda 1 er at man ikke har en lang gjennomgang av budsjettstyring og hvordan 

man skal skrive en god handlingsplan.  

Man stiller tre spørsmål:  

Hvordan er situasjonen i menigheten din nå?  

Hva drømmer du om? 

Hva kan du gjøre konkret de neste seks månedene for å komme nærmere drømmen?   

 

I høst skal vi starte dette ledertreningsopplegg for lederne i alle de lutherske menighetene i Mali. 

Vi har også invitert menigheter fra andre kirkesamfunn til å bli med på vandringen. Vi håper 

gjennom undervisning, gruppearbeid og tett oppfølging å utfordre lederne våre til å se lengre og 

ha større visjoner for hva kirken kan gjøre. Jeg tror at kirken kan og skal forandre 

lokalsamfunnene der vi er, men da må vi som ledere og som menigheter endre holdninger og 

inngrodde mønstre.  

 



 

 

 

Den siste uka her jeg hatt møter med komiteene som har ansvar for å ta imot opp til 80 deltakere 

på et kurs få vet noe om. Hvordan skal folk innkvarteres? Hvem er viktige nok til å få sove på 

madrasser og hvor mange er det plass til på plastmatter på gulvet? Holder det med 25 kg sukker 

til to dagers kurs? Og hvor mange kilo ris og hirse går med? Har vi myggnett nok til alle, eller 

kan vi be dem om å ta med selv?   

 

Dette opplegget føles litt som å gå inn i tåka. Jeg forsøker å forklare for den nasjonale kirken hva 

Agenda 1 går ut på og hvordan det blir, men jeg er ikke sikker på om det blir forstått. Jeg er ikke 

helt sikker på om jeg har forstått opplegget helt selv heller. Men jeg vet at Gud har drømmer og 

planer for sin kirke i Mali. Jeg håper at Agenda 1 kan bli et godt redskap for å se helt nye ting 

vokse fram.  Og jeg drømmer om en kirke som, uansett om vi som Normisjon er her i Mali eller 

ikke, har visjoner og drømmer for å nå flere av naboene, flere av nabolandsbyene med Guds Ord.  

 

Så tar jeg et steg inn i det ukjente mens jeg nynner lavt for meg selv på en gammel barnesang:  

 

Der du går skal din vei åpnes for deg,  

steg for steg!  

 

Vær med å be for :  

- Teamet som kommer fra Norge og skal gi undervisning 

- Seminarene vi skal ha 13. – 15. oktober og 20. – 22. oktober 

- For undervisningen at den må bli forstått.  

- Om hjelp til å finne gode ord og uttrykk på lokalspråket (bambara og kasonké) som 

uttrykker det som blir sagt på norsk. 

- For de som kommer fra de ulike menighetene.  

 

 

Spente 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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