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Kjære venner
Nå er vi endelig kommet til ro i Jinka, flyttet inn i egen leilighet etter to måneder på diverse gjestehus
og ett omflakkende liv i Øst-Afrika.
I begynnelsen av februar var Helen og barna i Addis på grunn av
visumproblemer, mens jeg var igjen i Jinka. Det ble mye arbeid på
sykehuset, så det var like greit å være alene.
I februar er det tid for misjonærkonferanse i Awasa og 2, februar
kjørte vi Jinka-misjonærer nordover fra Jinka til Arba Minch via
Gidole. Gidole er en vakker by som ligger oppe i fjellene. Der har
Mekane Yesus kirken et sykehus, og hvor det tidligere har vært
mange misjonskirurger. Vi traff en av dem, Johannes Olafson!

Gidole sykehus
I Gidole er det nå ingen misjonskirurger. Inntil nylig har det vært en kirurg ansatt av kirken, men han
var reist til Addis Abeba for oppgradering en uke før vi kom på besøk. På sykehuset har de et flott
arbeid for vordende mødre med en egen landsby like ved sykehuset for mødre som har høyrisiko
svangerskap. Dagen før vi kom hadde de hatt en vanskelig fødsel, og fordi ingen kunne gjøre
keisersnitt døde barnet. Dette viser at forebyggende helsearbeid uten sykehus og kirurgitjeneste er
vanskelig.
I Awasa hadde vi en fin konferanse, det er godt å bli kjent med de andre misjonærene og høre om
deres arbeid. Vi lå i telt, bada og kosa oss, annerledes vinterferie. Dagene var godt fylt og barna
hadde sitt eget program, en gjeng fra Fjellhaug Skoler hadde ansvar for det, det var oppbyggelige
møter og et fint nattverdmøte. Selv var jeg dessverre syk med høy feber under store deler av
konferansen, og fikk da også prøve å være pasient på et etiopisk sykehus.
Etter konferansen måtte vi dessverre reise til Kenya på grunn av problemer med arbeidstillatelsen.
Den er enda ikke kommet, og fordi vi nå har vært maksimal lengde og litt til i landet, måtte vi ut. Vi fikk
noen fine dager i Kenya, vi bodde på misjonens gjestehus i Nairobi og besøkte en ”gå - safari” park.
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Der kunne vi gå rundt å se forskjellige dyr, som leopard, neshorn, hyener, geparder, antiloper m.m, vi
var også så heldige at vi fikk se en sjiraff, den ”hørte til” i den store safari parken. Det var løver der
også, men de hadde gjemt seg i det høye gresset. Kenya virker umiddelbart mye mer moderne og
utbygd enn Etiopia.

Johannes finner en tøff Landrover og Juliana går litt på skolen.
Etter vår tur til Kenya, fikk vi besøk av mine foreldre og vi dro da på en liten ferietur nordover. Der
besøkte vi byene Bahr Dar og Gonder. Etiopia er ett veldig variert land, med store forskjeller. NordEtiopia og området rundt Jinka er nesten som to forskjellige land. Vi var på båttur på Tana sjøen, som
er Etiopias største innsjø, og i Gonder så vi på borger og slott fra middelalderen. Det var en
spennende tur og vi har mye igjen å lære om Etiopias historie.

Fargerike bilder i ett kloster ved Tanasjøen.
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Fra byen Gonder, i midten av bildet sees borgområdet fra 1500 tallet.
Det ble mye kjøring, vi kjørte ca 140 mil totalt.

Fra veien over Blånildalen. Her er nedstigningen over 1000 meter, før vi krysser Blånilen over en bru,
og så opp på andre siden. Blånilen går sammen med Hvitenilen ved Khartoum og blir der til Nilen.
Blånilen starter fra Tanasjøen ved byen Bahr Dar.
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Vi er glade for at vi nå er i Jinka og har startet arbeidet her. Vi ser fram til å bli bedre kjent med folk og
vi har funnet en som skal hjelpe oss til å bli bedre i amharisk. Juliana og Johannes har allerede fått
seg noen lekekamerater, i dag har Juliana og to andre jenter lekt norske sangleker, så får vi ser om
hun lærer amharisk først, eller om de lærer norsk.
Arbeidet på sykehuset er travelt, enkelte perioder arbeider Bjarte 70 timer i uken på sykehuset, så vi
er glade for dr Tore og kone Toril Gauperaa som er her og hjelper til. Dr. Tore Gauperaa skal være her
ut april måned, enda er det ikke sikkert hvordan det blir etter det.

Bjarte opererer fødselsskade sammen med dr Peter Klungsøyr.

Dr. Tore Gauperaa opererer et brukket kneskjell.
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Fremdeles er det uavklart med hensyn til Bjartes arbeidstillatelse, vi vet ikke hva som kan skje. Det er
mulig han må ut av landet igjen.
Be om at det komme en kirurg til etter at Gauperaa reiser, be om at det må ordne seg med
arbeidstillatelse og be om at arbeidet på sykehuset må være til velsignelse for Guds rikes arbeid blant
de 16 ulike stammene som bor i området.
På grunn av travle tider og vanskelig internett tilgang blir dette februar brevet sendt litt sent. Takk til
alle dere som sender oss hilsener, vi setter stor pris på det. Dessverre rekker vi ikke alltid å svare,
derfor sender vi en takk til dere alle her.
IKKE SEND BREV MED VEDLEGG STØRRE ENN 250 kB

Mange hilsener fra
Helen, Bjarte, Juliana og Johannes

