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Kjære venner 
 
I denne måneden har vi hvert på flere turer. Det har vært godt å komme ut fra Addis og se litt mer av 
landet. Den første, og den lengste turen gikk til Awasa. Der har Norsk Luthersk Misjonssamband 
feriested og vi som tilhører Sør-vest synoden hadde retreat der i begynnelsen av måneden. Til Awasa 
er det ca 275 km fra Addis, det var mye flott natur å se på veien dit. Addis Abeba er amharland, men 
oromoland begynner like utenfor byen, slik at ikke bare naturen endrer seg, men også språket og 
folket. 
 

 
Utsikt langs veien. 
 
Når vi kom ned til Awasa, var vi i malariaområdet. Igjen måtte vi sove under myggnetting og bruke 
malariaprofylakse, men det gikk fint og vi må venne oss til det når vi senere skal til Jinka. 
 
I Awasa var det badebasseng, til barnas store glede. Der var også apekatter og et rikt fugleliv. Vi var 
der nesten en uke og hadde oppbyggelige bibeltimer og et hyggelig samvær med våre medarbeidere. 
Det mest spennende, i hvert fall for Juliana, var nok hyenesafarien som Thorleif Kiserud inviterte oss 
med på. Da satt vi på taket av Landcruiseren og kjørte rundt i området rundt feriestedet og så etter 
hyenene. Juliana mente hun så minst 15, men det kan jo være at noen lot seg se flere ganger. 
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Awasa ligger i naturskjønne omgivelser, ferieplassen ligger ved en innsjø. Dessverre kan man ikke 
bade der, pga schistozomiasis, en parasitt som lever i snegler i vannet og som kan infisere 
mennesker.  
 

 
 
Det foregår mye fiske i sjøen, og det skal også være flodhester der, vi så ingen. En stor del av fisken 
vi kan kjøpe i Addis kommer herfra.  
 
En ukes tid etter Awasa turen dro Bjarte på mannsweekend med den internasjonale lutherske kirken til 
Langano, en innsjø ca 200 km sør for Addis, på vei mot Awasa. Der finnes ikke schistozomiasis slik at 
der gikk det fint å bade. 
 

 
 
Vi lå i telt på en leirplass like ved strandkanten, nærmeste nabo var ferieplassen til den amerikanske 
ambassaden. Igjen en naturskjønn opplevelse i Etiopia. 
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Rundt Addis Abeba er det også mange fine steder å se, sammen med en islandsk familie dro vi opp til 
Entotofjellet. 
 
Etiopia har gjennom århundrene hatt ulike hovedsteder. På slutten av 1800 - tallet, flyttet keiser 
Menelik II (Menelik I sies å være sønn av kong Salomo og dronningen av Saba), hovedstaden til 
Entoto hvor han lett kunne forsvare byen mot sine fiender. Etter hvert som Menelik II fikk styrket sitt 
grep over Etiopia, og Entotos strategiske plassering ikke lenger var så viktig, kom flere av ulempene 
med plasseringen frem. Keiseren ville flytte hovedstaden, men dronning Taitu likte godt landet under 
Entoto fjellet, og kalte området ”Ny blomst” = Addis Abeba. Her vokste det så en ny by frem og 
keiseren og statsadministrasjonen flyttet ned fra fjellet. På begynnelsen av 1900 - tallet vurderte 
Menelik II igjen å flytte byen på grunn av ressursmangel, men da ble eukalyptus treet innført, og dette 
treet som er svært hurtigvoksende, klarte å innfri den økende befolkningens krav til brensel og 
bygningsmateriale. 
 
På vei opp til Entotofjellet kjører vi gjennom en eukalyptus skog, disse trærne blir enormt høye. Mens 
vi kjørte opp, gikk det en lang rekke med unge og eldre kvinner nedover med store vedbører på 
ryggen. Vi passerte også en del esler, men disse kvinnene bar mye mer enn eslene kunne klare. 
 

 
 
Vel fremme hadde vi en flott landtur med gode venner. I nærheten av der vi var på tur, er det reist et 
minnesmerke over ofrene etter 11. september angrepet i U.S.A. i 2001. Det er også startet beplanting 
av trær til en minnepark. Etiopia er en av U.S.A.s nære allierte i kampen mot terrorismen, kampen 
foregår også i Etiopias naboland, Somalia, hvor radikale muslimer forsøker å kaste ut den 
internasjonalt anerkjente regjeringen. Etiopia støtter regjeringen, Eritrea støtter de radikale muslimene, 
slik at på en måte er den etiopisk-eritreiske krig flyttet til Somalia. 
 
På vei hjem igjen, stoppet vi i løveparken. Løver har i lang tid vært et symbol for det etiopiske 
keiserdømmet, og symbolikken går tilbake til det gamle Israel. Keiser Haile Selasse reiste ofte rundt 
med løver, og etterkommerne til hans løver finner vi i dag i løveparken. 
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En av løvene i parken. 
Vi kom ganske nær, vi 
kunne ha tatt på 
løvene hvis vi ville. 
Det fulgte en vokter 
med oss på rundturen, 
han var påpasselig 
med barna at de ikke 
kom for nær, og godt 
var det - ved et av 
burene ertet han litt på 
en av løvene, den 
reiste seg opp og 
brølte og slo med 
labben ut gjennom 
sprinklene. 
 
I løveparken var det 
også en liten 
fornøyelsespark med 
pariserhjul og biler til 
glede for barna. 
 
 
 
 
 

 
Denne måneden har vi også besøkt en av 
vaktene våre, en koselig mann som heter 
Salomon. Han har nylig flyttet hjemmefra og til 
egen leilighet. Vi hjalp ham med penger til å 
kjøpe seg madrass og husholdningsting. Han 
er den yngste vakten her og tjener ikke mer 
enn litt over 200 kroner i måneden, han betaler 
ca 150 kroner i måneden i husleie for 
leiligheten sin, slik at det er ikke mye penger til 
andre ting. 
 
Både Johannes og Juliana er blitt gode venner 
med ham, og det var en fin opplevelse å 
besøke ham. Han bor i et strøk av byen hvor 
det er mange somaliske innvandrere, huset 
han bor i består av et hovedhus som eierne 
leier ut, eierne bor i to bakgårdsrom og 
Salomon bor på et lite rom. Han lagde kaffe til 
oss og vi spiste kaker vi hadde tatt med. Det 
er ikke alle som er så privilgerte som vi er 
hjemme i Norge. Vi har mye å være 
takknemlige for. På kveldstid studerer 
Salomon IT og håper å kunne få en annen 
jobb senere. 
 
Her sitter vi inne på rommet hans, mens han 
selv sitter i gangen utenfor. 
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Måneden ble avsluttet for min del med et forsøk på en fjelltur. Sammen med to venner la jeg av gårde 
for å gå på ett av fjellene rundt Addis Abeba. Problemet var at det ikke var mulig å finne noen god vei 
til foten av fjellet, slik at det ble mest bilkjøring og forsøk på finne veien. Til slutt stanset vi bare bilen 
og gikk en fin tur, men til selve fjellet kom vi ikke. 
 
Uansett, det var en flott tur og jeg fikk noen fine bilder av både fjellet og naturen ellers. Nå har vi 
rekognisert og vil forhåpentligvis klare å komme nærmere fjellet neste gang. Her er fjellet. 

 
 
Og her er et av bilde av naturen, i det det begynte å skumre: 
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De fleste av dere vet at vi har samlet inn penger til kjøp av medisinsk utstyr og til dekning av 
forsendelse av en container til sykehuset i Jinka. Nå nærmer det seg at containeren skal sendes, men 
fremdeles mangler det noen titalls tusen til dekning av forsendelsen. I containeren er det nå både 
operasjonslamper, sykehussenger, EKG apparat, suturer (tråd), bandasjemateriell, bårer, fødeseng og 
mye mer. Dette er sårt tiltrengt utstyr. 
 
Dersom det skulle være noen av leserne som vil være med på å støtte prosjektet, er vi svært 
takknemlige for gaver til konto: 9365.07.32896 
 
Ellers vil vi takke dere hjemme som husker på oss i bønn og med hilsener på epost og ellers. Takk 
også til dere som støttet Juliana i Addisløpet vi skrev om i forrige brev. Totalt ble det samlet inn 40 000 
kroner som går til ulike prosjekter. 
 
 
Et stemningsbilde fra hagen, som dere kanskje kan se har vi eukalyptustre her også: 
 

 
 
 

Mange hilsener fra 
 
Helen, Bjarte, Juliana og Johannes 
 
 
 


