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Hjem til Generalforsamling 

Da er kofferten snart pakket, bankanvisninger og sjekker for flere måneder signert og listen 

med «må gjøre før ferien» blitt betydelig korter. Det kan virke som om jeg kommer i mål før 

flyet letter i morgen kveld. Jeg er klar for ferie og en lang, rolig sommer på Sørlandet.  

Men en programpost har jeg: Normisjons generalforsamling i Grimstad!  

 

Jeg husker den første generalforsamlingen jeg var på i 2003. Det var et skremmende sted! Nå 

oppleves det mer som en litt stor familiesamling. Det er mange venner jeg gleder meg til å 

treffe, og jeg er spent på Normisjons vei videre.   

 

Matmangel 

Som jeg har nevnt tidligere, så var det i fjor en veldig dårlig regntid. Mange steder den dårligst 

på flere tiår. NRK hadde for ikke så lenge siden en sak om situasjonen i Sahel-regionen.  

(Lenke til Urikx: Sahel-regionen trues av sultkatastrofe) I Mali er det de nordligste områdene 

som er de hardest rammede, men også i vest er det områder der det her kommet lite regn. En 

FN-rapport regnet med at mellom 25 – og 30 % av familiene vest i Mali kom til å trenge 

matvarehjelp i løpet av våren og sommeren. Det er ganske mye folk. Og som alltid er heller 

ikke fattigdommen likt fordelt. Når det er knapt med mat spiser kvinner og jenter mindre og 

sjeldnere. Noe av det første som blir kuttet i et stramt familiebudsjett er helse til kvinner og 

jenter og utdanning til jenter.  

 

Tidligere i vår ba samarbeidskirken vår her i 

Mali, EELM, om hjelpe til å dele ut mat til de 

som trenger det mest i våre områder. De 

hardeste månedene er fra juni og fram til 

september. De har til og med et eget navn på 

denne tiden: «la soudure» (som betyr å sveise 

eller få to deler til å henge sammen). 

Normisjon har gitt 60 tonn hirse og ris. Det gir 

noen familier i våre områder hjelp til å 

komme et stykke lenger på veien. I Bamako 

har hver menighet fått et visst antall sekker 

som skal deles ut i deres nærområder.  

 

Dette er et vitnesbyrd om Guds kjærlighet som er for alle. Menighetene har jobbet sammen 

med kommunen for å finne ut hvem som mest trenger hjelp, uavhengig av om de er kristne eller 

muslimer.   

 

Hage på bibelskolen 

En annen form for hjelp er å undervise i nye og forbedrede måter å dyrke på. På Normisjons 

bibelskolen har vi en frukthage. Arbeidet med den ble startet opp for flere år siden. Tanken var 

å bedre økonomien til bibelskolen ved å selge frukt. Men arbeidet har ikke blitt fulgt opp 

skikkelig. I fjor fikk vi inn ca 1 000 kr på salg av mango, men mye av frukten ble stjålet før vi 

fikk mulighet til å høste den.  

 

Kollega Karen Ekern satte seg ned i mai sammen med bibelskolekomiteen og to som tidligere 

https://www.nrk.no/urix/sahel-regionen-trues-av-sultkatastrofe-1.14083726


 

 

har jobbet med jordbruk og hager i et av våre prosjekter: Helsehagen. Etter flere dagers samtale 

og jobbing fikk de en plan på plass. En person blir fast ansatt for å passe hagen, beskjære trær, 

luke bort ugress og holde tyver borte! Vi gjorde en opptelling, og vi har over 200 frukttær; 

mangotrær, de fantastiske moringatrærne, sitrontrær, busker til henna-farge, tomborongo som 

ser ut som små inntørkede kirsebær og som smaker som tørre epler (men som er mye bedre enn 

forklaringen). 

I mai var hagen full av ugress og unyttige trær, 

men da jeg var på besøk i hagen i juni var 

allerede mye ryddet bort. Neste post på 

programmet er å begynne med kompost. 

Sammen med bibelskolen og ressurspersoner 

fra kirken har vi lagt opp et prosjekt over tre år. 

Poenget er ikke bare å tjene penger, men vi vil 

også undervise elevene på bibelskolen og andre 

i kirken om nye kornsorter og nye metoder å 

dyrke på.  

 

De aller fleste i våre områder lever av jordbruk. Da er de utrolig avhengig av gode regntider, 

men de ville vært mindre sårbare dersom de brukte sorter som er mer hardføre eller som vokser 

raskere og dersom de brukte riktig gjødsel. Jeg tror at en av de tingen vi kan gjøre for kirken og 

for lokalsamfunnene der vi er, er å undervise dem slik at de får mer igjen for alt arbeidet de 

legger ned i det å dyrke. Her er det er et enormt ubrukt potensiale.   

 

 

Politiske situasjonen 

Nå er det bare en måned igjen til presidentvalget. De protestantiske kirkene i Mali har allerede 

hatt en uke med faste og bønn for landet. Nå har den protestantiske og den katolske kirken gått 

sammen for å oppfordre alle sine kirker til å bruke den kommende uken til å faste og be om et 

godt valg, gode ledere og fred både før og etter valget. Dere må gjerne være med og be sammen 

med dem.  

 

Vi ber for en god regntid og for et trygt og fredelig valg.  

 

 

Varme hilsener,  

             

 
 

 

 

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!   
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