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Møte med president, statsminister og ambassadør!  

 

Januar har vært måneden for offentlige opptredener.  Jeg vært 

på den norske ambassaden og hilst på ambassadøren, på 

presidentpalasset og hilst på presidenten, tatt imot 

statsministeren sammen med «kirkenes fellesråd» og til slutt 

møtt en norsk statssekretær. Alt regjeringen gjør blir sendt på 

kveldsnyhetene, så har jeg kommet et par ganger på TV i løpet 

av måneden. Siden vi ikke er så fryktelig mange hvite i disse 

settingene, så blir det lagt merke til.  

 

Flere norske organisasjoner var forrige uke samlet til et møte på ambassaden med statssekretær 

Marianne Hagen. Vi skulle i løpet av to minutter presentere organisasjonen og forklare hvor vi 

arbeidet og hva vi drev med. De fleste arbeidet innen helse, utdanning, infrastruktur. 

Statssekretærens kommentar etter at presentasjonen var ferdig var: Dere jobber alle med 

oppgaver som den maliske stat skulle gjort! Hvordan kan vi sette i stand staten til å utføre 

oppgavene sine?  

 

Et stort spørsmål og uten noen enkle svar. Når vi løfter blikket og ser rundt oss og ser et militære 

som er ute av stand til å forsvare innbyggere utenfor de større byene, politikere som putter 

enorme summer i egne lommer, korrupsjon som bryter ned helsesystem og skolesystem…  

Da kan man miste troen på at det noen gang blir bedre. Det kan hjelpe å lese Amalie Skrams 

Hellemyrsfolket eller Johan Falkbergets Den fjerde nattevakt. Det er utrolig deprimerende bøker 

fra et Norge for ikke så lenge siden, og det minner meg på at det har vært mulig å få til utrolige 

endringer andre steder i verden.  

 

Luthersk nettverk 

Vi er flere norske lutherske 

misjonsorganisasjoner og kamerunske 

lutherske kirker som jobber i Mali.  

Lutheranere er lite kjent i landet. Det kan 

være litt av en overgang å komme fra Norge 

og plutselig oppdage at vi er en lite minoritet. 

Det er i hvert fall forvirrende for de andre 

kirkene med alle disse lutheranerne som går 

omkring, men som ikke hører sammen.  

Nå har vi dannet et luthersk nettverk. Vi 

ønsker både å stå mer samlet i møte med de 

andre kirkene og dele informasjon og 

bønnemner med hverandre. Første samling 

hadde vi i høst og det var veldig 

oppmuntrende.       Normisjon (meg), Evangelisk luthersk kirke i Kamerun,  

       (Moïse Ngayap), NLM (Bergfrid Almelid) og Luthersk  

       brødrekirke fra Kamerun (Pierre Moulna).   

 

 



 

 

Er det egentlig noe vits i Agenda1  
Nå er det tre måneder siden vi hadde vår første Agenda1 

samling i Mali. Siden oktober har 13 personer hatt ansvar 

for å følge opp menighetene som var med. Helt på tampen 

av januar fikk vi til en samling med dem for å oppmuntre 

dem og for å høre hvordan det går. De kunne fortelle om 

bønnegrupper som var kommet i gang, folk som hadde 

begynt å fortelle vennene sine om Jesus, menigheter som 

hadde begynt å gå på besøk til alle de kristne i bydelen for å 

bli bedre kjent.  

 

Er det egentlig noe vits i Agenda1 spurte vi? Og fikk et 

overveldende : JA! Menighetene og pastorene er ikke vant 

til å lage planer og til å bli ansvarliggjort. Plutselig må de 

både tenke over hva de vil gjøre og faktisk gjennomføre 

det. Som lederen for en menighet sa: Vi var ikke så veldig 

motivert for arbeidet, men her i Mali er vi redde for 

skammen ved å bryte et løfte. Siden vi hadde lovet å gjøre 

noe, og siden vi visste at noen kom for å spørre oss i,        Vi brukte mye tid på bønn på samlingen.  

etterkant så måtte vi gjøre det. Og så handlet Gud!  

Dette må ikke stoppe her. Alle kirker i Mali bør gå gjennom dette programmet!  

 

En av oppfølgerne kunne også fortelle at han egentlig ikke hadde så lyst på denne nye oppgaven 

som han hadde fått (det ante meg og jeg hadde allerede begynt å tenke på å la ham få trekke seg). 

Men dagen før vi skulle reise på fellessamlingen fikk han gjennomført sine to besøk. – Og det var 

fantastisk! sa han. Det var så oppmuntrende å høre hvordan menighetene hadde arbeidet med den 

undervisningen de hadde fått. Nå er jeg klar til å gjøre en enda større innsats før neste samling.  

 

Jeg håper at vi framover får se kirker fulle av mennesker som har blitt forandret av sin vandring 

med Jesus, og som kan forandre samfunnet innenfra.  

 

  

Optimistiske hilsener (tross alt),  

 

 

 
 

Sjekk ut bloggen min : http://glendrangeposten.blogspot.com/ 

 

 

 

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  

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!   

 

 

 

 

 

http://glendrangeposten.blogspot.com/
mailto:thereseglen@hotmail.com
mailto:dir.mpn@gmail.com
http://www.normisjon.no/

