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Påskefeiring og dåp 

God påske! Det er godt med høytider som 

minner oss på hva som er det viktigste og 

hva som er meningen med at vi er her.  

 

Midt i et Mali som av og til kan virke for 

kaotisk, kan kirkene feire at Gud kjenner 

til kaoset vårt. Han sendte Jesus for å 

bringe oss tilbake til ham selv og for å føre 

oss nærmere hverandre.  Da kvinnene kom 

til graven påskemorgen, så var graven 

tom. Livets opphavsmann kunne ikke 

holdes fast i døden og vi vet at vi tror på en Gud som er levende og nær oss.  

 

På langfredag var det fellesdåp for de fem menighetene 

våre i Bamako. To voksne, åtte ungdommer og et barn ble 

lagt til menighetene. Det er dette det handler om!  

 

Minstemann skulle egentlig blitt døpt i fjor, men da var han 

syk, så dåpen ble utsatt til denne påsken. De andre døpte 

virket ganske fornøyde og stolte med å stige ned i 

dåpsbassenget. Lille Josef var ikke fornøyd med å bli døpt,  

og det ga han tydelig beskjed om.    

 

 

Agenda1 samling i Mali  

I mars hadde vi andre runde av Agenda1 undervisning i Mali. Målet er at menigheter skal få hjelp 

til å leve som Jesus disipler og vise Guds kjærlighet til mennesker rundt oss. En av dagene delte 

vi også troshistorien vår. Det er så mange som har opplevd at Gud har grepet inn i hverdagen, 

helbredet dem og hjulpet dem. Det er trosstyrkene å høre om det andre har opplevd med Gud. 

Som en av deltakerne på samlingen sa: – Bønn til Gud virker! Og derfor kommer jeg aldri til å gi 

slipp på troen min, uansett hva som skjer. Jeg kommer til å være kristen til jeg dør! 

 

En av kvinnene ville ha forbønn for 

sønnen sin. Han hadde reist for å 

tjene penger. Nå hadde han vært bort 

i to år. Kunne vi be om at han kom 

hjem snart? Bønnesvaret kom kjapt. 

To dager senere fikk jeg 

tekstmelding om hallelujastemning i 

landsbyen. Da bussen som skulle ta 

henne hjem fra seminaret stoppet i 

landsbyen, var sønnen den første hun 

så. Han hadde kommet hjem.  

 

 



 

 

Det viktigste med samlingen var egentlig gruppearbeidet. Da skal menighetene lage helt konkrete 

planer for hva de vil jobbe med de neste seks månedene. Hvordan kan vi som menighet vise Guds 

godhet i praksis? Det kom mange spennende forslag: feie gatene i bydelen, be for syke på 

sykestua, gi en fotball til ungdomsgjengen i nabolaget, reparere veien utenfor kirka, legge til side 

litt ris hver dag og gi det til noen som trenger det….  

 

Helt konkrete og enkelt gjennomførbare planer for å vise litt av Guds omsorg og godhet i 

nabolaget. Det som er spennende er også at dette er ting menighetene selv brenner for. Det er 

ikke noen andre som pålegger dem å gjøre noe, men de har kommet opp med planer og de har 

motivasjon til å gjennomføre det.   

 

Situasjonen i Mali  
Det er godt å få ha fokus på godhet og framtidstro, for jeg synes ikke jeg ser så veldig mye av det 

ellers i Mali. MINUSMA, som er FNs fredsbevarende styrke i Mali, har nettopp lagt fram en 

rapport for de første tre månedene i 2018. I Mopti og Segou (som er Sentrale deler av Mali) har 

det vært 85 væpnede angrep med 180 sivile ofre, også kvinner og barn. 22 landminer har gått av i 

området og har drept 55 personer. 26 av dem ble drept da en lokal buss stappfull av folk på vei til 

markedet kjørte på en mine. MINUSMA har også registrert 50 tilfeller av alvorlige brudd på 

menneskerettigheter utført av ulike militære grupper. Blant annet 37 kidnappinger (også av folk 

som arbeider i administrasjonen, tradisjonelle ledere og religiøse ledere), 8 angrep på lokale 

busser og tre angrep mot skoler. Det er altså bare i løpet av de tre første månedene i år. Jeg klarer 

ikke å forestille meg hvordan det er å leve i disse områdene. Fra Bamako til Segou er det 240 km, 

til Mopti er det 460 km. Det kunne likeså godt vært i en annen verden.  

 

Det som opptar folk i hovedstaden er presidentvalget som skal være om fire måneder, den 29. 

juli. De fleste regner med at den sittende presidenten, kalt IBK, vil stille til valg og hvis han gjør 

det så kommer han til å vinne. Ennå har ikke en sittende president tapt et valg i Mali. Det er han 

som organiserer valget og har alle ressursene til rådighet for å føre en valgkamp. Usikkerheten er 

hvor mye bråk det vil bli i forkant av valget og hvor store demonstrasjoner det kommer til å bli 

dersom han blir valgt. Folk er lei av at ting ikke blir bedre, av at usikkerheten bare blir større 

sentralt i landet og at korrupsjonen setter kjepper i hjulene for all utvikling.  

 

 

 

I vest bryr de seg lite om væpnede opprør og politiske skiftninger. Det som bekymrer folk der er 

mangel på mat. Vi hadde en veldig dårlig regntid i 2017, noen steder den verste på over 20 år.  

På landsbygda lever de fleste av det de dyrker. Maisen blir moden i september, hirsen og 

peanøttene i november og desember. Det de får inn av avlinger da må holde til neste september 

igjen. I år har de som fikk såkornet i jorda fort fått mais. Men det er lite av peanøtter og hirse.  

 

Vanligvis henger hirsen stor og tung utover høsten. Da jeg var vestover i november, kjørte vi 

forbi store hirseåkre som stod helt tørre. Det eneste folk kunne gjøre var å skjære hirsen ned og 

bruke det til dyrefor. I tillegg kom store kuflokker inn fra bushen. De skal egentlig holde seg 



 

 

borte til hirsen er skåret og peanøttene er tatt opp, men det var det ikke mer vann i vannhullene. 

De som hadde hirse og peanøtter måtte ta dem opp for tidlig for at ikke alt skulle bli spist opp av 

sultne kuer.  

 

En kollega av meg, Karen Ekern, var på besøk i en landsby i februar. Da gikk folk tomt for hirse. 

Peanøtter hadde de en måned til. Da er det lenge å overleve helt fram til maisen blir moden neste 

september. Og de kan bare be og håpe på at det blir en god regntid neste år.  

 

Så Mali har et utfordrende år foran seg. Det er i hvert fall nok av bønneemner å ta av.  

 

Tross alt gode hilsener,  

             

 
 

 

 

Sjekk ut bloggen min der kan du lese mer både om påske og Agenda1 : 

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!   
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