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Kjære dere!
Nå har hele familien vært samlet i Jinka en stund og det er deilig. Juliana har startet i tredje klasse og
er godt fornøyd med det.
Dette semesteret er det Toril Bø som er reiselærer til Jinka, hun har lang fartstid i Etiopia, som husmor
på internatet og som lærer på skolen. Det er veldig fint å ha Toril her både for store og små, Juliana
klager aldri over at hun ikke vil gå på skolen, det er et godt tegn. Juliana savner vennene sine i Addis,
men har også fått seg gode venner her, spesielt tre jenter, de leker ofte sammen om ettermiddagene,
bader, tegner, spiller volleyball, leker gjemsel osv.
En av Johannes sine store hobbyer for tiden er å fange frosker og det er det nok av her i Jinka, han
engasjerer både barnejente, hagegutt og vakter i froskefangingen og er spesielt fornøyd når han har
fått tak i en stor en, mamma er ikke så fornøyd når han insisterer på å ha froskevennene sine
innendørs.

Vi har nettopp fått være med på nyttårsfeiring i Etiopia, ikke bare et nytt år, men også et nytt
millennium, vi skriver nå år 2000 i Etiopia. Det har vært mye oppussing og nybygging i forbindelse
med millenniumsfeiring, spesielt i Addis, men også i Jinka ble det pyntet med flagg og hvitmalte dekk.
Det var program i byen tre dager i strekk, bl.a hadde alle kirkene i byen gått sammen om å lage et
stort kor som sang i byen, det var flott. Nyttårsaften feiret vi også, med grillfest og etterpå var vi en tur i
byen og så på folkelivet, midnatt var det til og med fyrverkeri.
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Grillfest i hagen på nyttårsaften

Jinka nyttårsaften
Vi har blitt kjent med fire unge studenter som har gått på skole i Jinka, men som nå har kommet inn på
Tabor evangeliske college i Awasa. En er fra Banna stammen, en fra Hammer og to fra Tsemay. Det
er fire flotte gutter som ønsker å få en god utdanning, alle fire bestod opptaksprøven, men det er ikke
så lett å komme fra Jinka, hvor nivået i skolen ikke er så høyt, til en skole som Tabor. De virker ivrige,
så vi håper og ber om at de må klare seg bra. Tabor er en skole med college, bibelskole og utdanning
for førskolelærere, til sammen er der 474 studenter og 42 fulltids ansatte. NLM-Etiopia har 5
misjonærer som jobber på Tabor.
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Juliana har også hatt fødselsdag denne måneden, den andre i Etiopia, og er nå blitt 8 år. Det ble feiret
stort, ikke med pølser i lompa, men Etiopias festmat dorro wått, som vi alle er blitt veldig glas i. Vi
fortsatte selskapet med kaker og leker.

Lysene blåses ut
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Vi leker sisten
Sommerferien ble brått avsluttet for mitt vedkommende. På grunn av noen spørsmål i forhold til
sykehusadministrasjonen, måtte jeg ta fly ned for å delta i samtale med administrasjonen,
prosjektkoordinator og to representanter for Mekane Yesus kirken. Det var meningen å fly tilbake til
Addis etter noen dager, for så å kjøre sammen med resten av familien hjem til Jinka.
Men, som ofte kan skje i regntiden i Jinka, flyet mitt ble innstilt og jeg ble værende i Jinka med familien
og bilen i Addis. Helen hadde naturlig nok ikke lyst til å kjøre 750 kilometer gjennom Etiopia alene med
barna, og det endte med at Helen og barna kom med fly en ukes tid senere og bilen ble kjørt ned av
Julianas lærer Toril.
Noen få dager etter at jeg kom til Jinka, reiste den etiopiske kirurgen til Addis for å delta i
eksamensfesten sin. Han skulle være borte i ti dager, vi så ham aldri mer.
4 uker ble jeg alene i Jinka med døgnkontinuerlig vakt og i snitt oppe på sykehuset annenhver natt.
Heldigvis var Yared her og hjalp meg, ellers hadde det blitt svært vanskelig. Yared har nå 7 - 8
måneders erfaring med kirurgi og har begynt å gjøre keisersnitt og en del mindre operasjoner. Neste
år vil han starte spesialisering i kirurgi i Addis Abeba.
Siden sist har jordmor Elisa reist, og det betyr at mye av det hun gjorde på vakt nå faller på oss
legene. Jeg har fått gjøre mye fødselshjelp, det er vakuum- og tangforløsning, symfysiotomier og
selvfølgelig keisersnitt. Men en normal fødsel har jeg fremdeles ikke vært med på her i Jinka. Ny
jordmor håper vi kommer i november.
Den siste måneden hvor jeg var alenekirurg i Jinka, har vi gjort flere mage/tarm operasjoner. Videre
har vi vært tannleger, operert flere skuddskader, pilskade og stikkskader. En pasient var stukket med
kniv i venstre lunge så dr Yared og jeg åpnet brystkassen og sydde blødningen i lungen.
Etter fire uker kom en ny etiopisk kirurg, så denne helgen har jeg min første frihelg på en måned. Dr
Melkamu skal nå være her til midten av november, etter ham er det foreløpig ingen andre som
kommer før en norsk kirurg forhåpentligvis kommer i midten av desember.
En innsamlingsaksjon startet av dr Tore Gauperaa ved sykehuset i Arendal førte til at vi denne
måneden fikk tilsendt en hudtransplantasjonsmaskin. Hudtransplantasjoner er svært vanlige her, det
skyldes de mange brannskadene. Tidligere har hudtransplantasjonene blitt gjort med en manuell kniv,
og det er ikke alltid like lett å beregne hvordan man skal ta transplantatet. Nå, med den nye maskinen,
er det blitt mye enklere og nesten som hjemme.
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Den nye hudtransplantasjonsmaskinen i bruk på en Surma-pasient
Denne måneden har vi også vært så heldige å ha hatt besøk av tre norske sykepleiestudenter fra
Bergen. De har vært på barneavdelingen, kirurgisk, operasjons- og fødeavdeling. Hos oss fikk de
være med å assistere ved operasjoner og også delta i sårskift og mindre prosedyrer. Vi har også hatt
flere etiopiske sykepleiestudenter, så ved visittgang har det vært fullt….
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De norske sykepleiestudentene hjalp oss også med å lage vår nye volleyball bane ved siden av
skolen. Den har vi hatt mye glede av.

Dr Yared har nå fått seg en gutt på 10 år, Habtamu. Denne gutten er født i Arba Minch, hans far døde
tidlig og for ca 3 år siden døde moren. Den eldste broren solgte da huset og reiste med pengene fra
de andre søsknene. I 2 ½ år levde han på gatene i Arba Minch og livnærte seg som skopussegutt, så
traff han en dame fra Jinka på bussholdeplassen som lovte ham arbeid i Jinka. Habtamu ble med til
Jinka og arbeidet som kokk, hushjelp og dyrepasser i 5 måneder. Etter at han mistet en nøkkel til
huset ble han satt på gata, og der fant Yared ham. Det er nå tre uker siden og siden har han bodd
sammen med Yared. Problemet er at nå skal Yared reise til Addis Abeba for å ta et tremåneders kurs i
fødselshjelp, vi forsøker å finne en løsning for Habtamu, men det er ikke lett.
Etter at dr Melkamu kom, har det blitt tid til litt andre ting enn bare å være hjemme, på sykehuset,
hjemme, på sykehuset…. Forrige helg hadde vi en flott tur til en fjelltopp i nærheten, som vi skal ta
med Helens far opp på når han kommer på julebesøk.

På fjelltur med Jinka i bakgrunnen
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Yared på toppen

Ikke alle klarte å gå selv..
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Denne helgen har vi besøkt Banna stammen i Shaba igjen. Evangelisten som arbeidet der har nå
sluttet, og de er uten evangelist. Vi fikk likevel med oss den tidligere evangelisten der som tolk, og
Yared og jeg holdt hver vår andakt.

Før andakten var det kirkekaffe

Menigheten i Shaba
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Be for







menigheten i Shaba, at de må få en evangelist
at Habtamu må få en trygg plass å bo
at det må ordne seg med ny kirurg på sykehuset etter dr Melkamu
for guttene på Tabor som kommer fra Jinka-området, at de må klare seg og få en god
utdanning
bibelskolen i Jinka, som starter opp i disse dager, lærere og studenter
sykehusevangelisten og arbeidet han driver på sykehuset
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