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Kjære venner 
 
 

 
 
 
 
 
 
Denne måneden startet med bursdagsfeiring hos vår 
hushjelp. Den minste gutten hennes, Bamlak, var blitt 
ett år. Det var koselig å besøke hushjelpen hjemme. 
 
Ett-årsdager feires stort i Etiopia, det henger også 
sammen med at barnedødeligheten tidligere var stor, 
og nok fremdeles er det på landsbygda. 
 
  

 
 
Vi har også fått med oss grillfest på språkskolen. Det ble kjøpt to sauer som ble slaktet på tomta, 
partert, tilberedt og servert neste dag. Det var en kulinarisk opplevelse. Det ble servert injerra, wått, 
innmat og stekt kjøtt. 
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Det ble også tid til en flott fjelltur til Menageshaskogen like utenfor Addis Abeba. Toppen av fjellet er 
på ca 3400 meter, under fjellet er skogen bevart som nasjonalpark fra 1500 tallet. Skogen har også et 
rikt fugleliv. 

 
 
I Addis har vi også besøkt Kiddist Selassie (Hellige trefoldighet) katedralen. En ortodoks kirke som ble 
påbegynt 1933 av keiser Haile Selassie som også er gravlagt her. Slike kirker minner oss på at Etiopia 
har en kristen tradisjon som faktisk er mer enn 500 år eldre enn vår. 
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Sammen med Den norske skolen var vi på utflukt til et fjell i nærheten, naturen var vakker, men 
guttene der var svært nærgående med tigging etter penger og mat, og når vi skulle ned hadde de lagt 
steiner og tornekratt i veien. Pøbler finnes overalt. 
 
Sist i måneden fikk vi også vite at Bjarte ikke ville få arbeidstillatelse før de etiopiske 
helsemyndighetene får se den norske kandidatbrevet fra Universitetet i Tromsø i original, det holder 
ikke med engelsk oversettelse av bekreftet kopi. Misjonssambandet her har gått mange runder med 
helsemyndighetene, men nå har det kommet så langt at Bjarte faktisk må reise hjem for å forsøke å 
finne originalen som er pakket bort i roterommet vårt hjemme i Arendal. Den gode nyheten er at resten 
av familien slipper å reise ut av landet, de vil få forlenget sitt visum, det takker vi Gud for. 
 
Det er ikke bare lett å være fremmed i et land og slite med oppholdstillatelse og arbeidstillatelse. Vi 
undrer oss over hvor tungrodd og byråkratisk systemet virker, samtidig som vi får mer forståelse for 
problemene asylsøkere kan ha i Norge. Tiltross for problemene trives vi og ser frem til å komme i 
arbeid for misjonen i Jinka. 
 
 
 

Mange hilsener fra 
 
Helen, Bjarte, Juliana og Johannes 
 


