ddis Abeba
august
Kjære venner
Vi er nå kommet vel frem til Addis, og bor litt i utkanten av byen, i området Mekanissa. Vi
bor like i nærheten av språkskolen i et rekkehus sammen med en del andre språkskole
studenter.

Det er regntid nå i Addis og det betyr at der er ganske kaldt, kaldere her enn hjemme i Norge.
Vi har allerede fyrt opp et par ganger i peisen om kvelden. Det regner heldigvis ikke hele
tiden, ellers hadde vel neppe tøyet blitt tørt. Det er vakter på området, gartner og et par damer
som vasker tøy. I tillegg har alle leilighetene egen hushjelp/kokk, og vi har også barnepike for
Johannes (3 år) slik at det er mange mennesker på tomta.
Vi kom vel frem 03. august på kvelden, det var oppredde senger og mat i kjøleskapet. De
første dagene spiste vi middag hos andre misjonærer, før vi kom i gang selv med matinnkjøp
og hushjelp.
12. august kunne vi hente storbagasjen vår på flyplassen. 8 tønner med 300 kg. Bagasjen var
lenge etterlengtet, spesielt lekene til barna utløste stor gjensynsglede.

Togbanen var savnet.

Juliana (6 år) har begynt på Den norske skolen i 2. klasse her i Addis, det er ca 9 km fra der vi
bor og skolebussen går 07.40 om morgenen. Det er en liten skole, 2. klasse er størst med 8
elever. 1. – 4. klasse går sammen.

Johannes er hjemme og leker med barnepiken Jerusalem. Det er barnehagen ved Den norske
skolen, det forsøkte vi en gang, men det gikk ikke bra. Johannes liker seg best rundt huset.

Helen og jeg går på språkskolen, den er fra 08.30 til 13.30. Det er et vanskelig språk å lære,
men vi satser på at vi klarer å mestre dagligspråket før jul.

Trafikken her i Addis er ganske kaotisk. Fotgjengere har vikeplikt for biler, rundkjøringene
har tilsynelatende ingen regler, og det er mye tuting. Mange av veiene har flere felt og bilene
bytter felt stadig vekk uten å gi tegn og uten (tilsynelatende) å se i speil. Er man på siden av
en bil og passerer den bør man nok helst tute og det gjøres stadig vekk.
Her kjører vi en Toyota Hilux, når vi skal til Jinka vil vi få en Landcruiser. Det er solide biler,
og vi har allerede hatt bruk for firehjulstrekken i bytrafikken, en ettermiddag vi var ute og
kjørte på vei til butikken kom troperegnet fallende ned og veien ble bokstavelig talt til en elv.

Dette krysset var den en av våre medstudenter som treffende kalte confusion square. Her
møtes fem større veier, uten lysregulering, skilt eller rundkjøring.
Langs veiene er det mye spennende å se. Her ute hvor vi bor, litt i utkanten av byen, er det en
rekke små butikker langs veien.

Det er mye fattigdom i Addis,
og i sentrumsområdet blir vi
hele tiden kontaktet av tiggere
og selgere. Det er mange som er
hjemløse og sover langs gatene
under tepper, det er ingen spøk i
regntiden. Temperaturen her
kan falle ned mot null grader
om nettene.
I dag begynte det faktisk å
hagle, regnet her kommer brått
og voldsomt, slik at paraply er
en nødvendighet selv om det er
sol når vi går ut.
Vi regner med å reise til Jinka i
siste halvdel av desember, da
vil vi få en liten
overlappingsperiode sammen
med dr Kiserud som har vært
der i snart tre år, og vi får også
gleden av å være sammen med
dr Klungsøyr, en erfaren
afrikakirurg, som er i Jinka fra
oktober -06 til mars -07.

I går var jeg sammen med Thorleif Kiserud på møte med de kristne legestudentene her i
Addis, det var en mektig opplevelse, bønn og lovsang i Afrika er ikke som hjemme i Norge.
En av studentene hadde en innledning der han fortalte om hvordan han så et glimt av Jesus
gjennom Thorleifs gjerning som kirurg i Jinka. De aller fleste leger ønsker å forlate Etiopia
for å få et ”bedre liv” i utlandet, og hvis de blir i landet vil de gjerne være rundt hovedstaden
eller de andre store byene. Men her kom altså en kirurg fra Norge, til Afrika, til Etiopia og til
Jinka, det er vanskelig å forstå for etiopiske leger, Jinka kan, selv om klimaet er helt
annerledes, sammenlignes med Sibir for etiopiske leger. Så arbeidet i Jinka er med på å vekke
forståelsen blant etiopiske legestudenter for viktigheten av både helsearbeid og misjonsarbeid
ute i periferien. Vi gleder oss til vi kommer ned dit og kan bli en del av det viktige arbeidet.
Med vennlig hilsen
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