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Januarkulde
Januar er en herlig måned. Omtrent den eneste måneden der jeg kan sove uten aircondition, selv i
storbyen. Både om morgenen og på kvelden kan jeg kjenne en liten trekk komme inn gjennom
vinduene. Og jeg nyter det!
For å kjenne på litt ekstra kulde, tok jeg en tur til Riga (ja i Latvia!)
sammen med ca 220 andre medarbeidere i Normisjon. I fire dager var vi
sammen i møter og samtaler. Det er utrolig fint å kjenne at jeg er med i
en større sammenheng og se at vi er flere som vil det samme: Jesus
Kristus til nye generasjoner og nye folkeslag!
Riga var fremdeles julepyntet og snøen la en vakker ramme rundt det
hele. Jeg fikk bekreftet for meg selv at Mali-kulde er akkurat passe
kaldt nok. Jeg savner ikke mange minsugrader, selv om det er vakkert
med snø.

Generalforsamling og ærlige sannheter
I slutten av januar var jeg også invitert til å være med på Generalforsamlingen til en av de
organisasjonene vi arbeider tettest sammen med her i Mali. MFLM er en misjonsorganisasjon satt
sammen av en kamerunsk luthersk kirke og en misjon fra Danmark. De arbeider blant annet for å
styrke den lutherske kirken i Mali, som også er vår samarbeidskirke her. Jeg synes egentlig slike
møter er interessante. Man møter nye mennesker, får litt mer innblikk i andres måter å arbeide på,
og pausene gir gode muligheter for samtaler.
Med på møtet var også lederne for de to kirkene MFLM arbeider med her i Mali, så det var en
god blanding av mange språk og kulturer.

Delegater på generalforsamlingen fra fire forskjellige land og mange ulike kulturer.

Noen kvelder senere var jeg på besøk hos en kamerunsk kollega. Vi diskuterte fotball, arbeid og
livet! Kollegaen min var imponert over at
danskene hadde klart seg så godt i varmen.
«Ja, for du vet,» sa han. «Vi bruker å kalle dere
hvite som kommer rett fra Europa for burhøns.
Dere virker ikke sterke nok til å overleve ute i
den virkelige verden.» Jeg lo godt av
sammenlikningen hele veien hjem. Her kommer
vi og tror vi klarer alt, mens afrikanerne står litt
nervøse på sidelinjen og lurer på om vi overlever
uten alle duppedingsene vår.
Illustrasjonsbilde av en fersk danske misjonær.
Det er slike øyeblikk jeg gjemmer på. Øyeblikk når vi er trygge nok på hverandre til at vi kan si
rett ut også det som kan komme litt skjevt inn. Øyeblikk når vi er trygge nok på oss selv og
hverandre til å kunne drive litt affektiv mobbing.
«Guds menighet er jordens største under» synger vi i en sang. Det er et under å kjenne at
vennskap og samhørighet går dypere enn det som skiller. Det er et under å kjenne at vi er én
familie, søsken av samme far, selv med våre ulikheter.
Menigheter og kirker som bare har plass til en type mennesker går glipp av så utrolig mye
velsignelse (og frustrasjon og moro)!

Misjonærkonferanse
Neste uke er det vi som skal ha vår misjonærkonferanse for Normisjons arbeid i Mali og Senegal.
For anledningen får jeg ned noen misjonærer fra Norge og en familie fra Senegal, så vi blir hele
åtte voksne på konferansen.
Det blir en spennende konferanse. For bare tre år siden snakket vi om å ha 15 misjonærer i Mali /
Senegal. Nå er vi tre. Vi håper å bli flere, men økonomien gjør at det ikke ser ut som om vi blir
veldig mange flere. Så blir vi tvunget til å tenke nytt. Hvordan vil vi at arbeidet skal se ut
framover? Og hvilke visjoner har Gud for oss og kirken her?
God I look to You, I won’t be overwhelmed
Give me vision to see things like You do
God I look to You, You’re where my help comes from
Give me wisdom; You know just what to do

Mange 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! 

