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Kære venner,
En lørdagseftermiddagstur på fjeldet var 
tilbagelagt – jeg stod og hvilede mig op af en 
stor sten mens tonerne fra den ortodokse 
messesang fra kirken lige ved siden af 
monotont lød i baggrunden. En lille pige på 
omkring 8 år kom gående op imod mig – det 
hvide sjal afslørede for mig at hun var på vej til 
kirken – hun standsede op og med ansigtet 
vendt mod kirken slog hun korsets tegn for sit 
ansigt og sit bryst mens hun mumlede nogle ord. 
Jeg kiggede venligt på hende og hun smilede 
tilbage – et nydeligt ansigt. Så standser hun: 
”Hvad hedder du?” spørger hun og jeg svarer – 
selv hed hun Tsihon. Om jeg var en kristen 
hvortil jeg svarer ”ja” – jeg ved at de ortodokse 
ikke betragter de evangeliske som kristne, så 
jeg tøver med at sige mere men ser bare 
venligt på hende – ansigtet lyser af venlighed – 
om jeg tilhørte Mariam kirken – nej jeg var 
”mission” – det er navnet som bruges på de 
protestantiske kristne. Da skifter ansigtet 
udtryk og hun bare ser på mig - ”nej, det kan 
ikke passe - hvordan kan du sige at du er 
kristen – ”mission” folk er ikke rigtige kristne!” 
synes hun at tænke. ”Beder du til Maria?” – nej 
siger jeg – jeg tilbeder til Jesus – ”hvorfor 
tilbeder du ikke Maria – det er Maria vi skal 
bede til ellers kan man ikke være kristen!”. Da 
prøver jeg at forklare for hende at Maria bare 
var mor til Jesus men at det er Jesus som er 
Guds søn og den vi skal tilbede. Hun kan ligesom 
ikke få det til at passe. Bare 8 år og så 
reflekterende – men desværre har hun ikke set 
at vejen til Jesus går udenom Maria – han siger 
”kom til mig!”. Tænk om der måtte gå en 
vækkelse igennem den ortodokse kirke her i 
dette land – tænk om mange flere måtte se 
nåden i evangeliet – lad os bede om det. 

Forleden morgen – klokken var bare 6.15 
ringede mobilen – det var Belete, helse 
officeren fra Koibe som ringede. Jeg tog 
telefonen. ”Jeg ville bare ringe og fortælle at 
jeg gjorde kejsersnit i går eftermiddags – det 
gik godt – mor og barn har det godt – er stabile 
nu!”. Var det noget at berette?? Ja, for det var 
det første kejsersnit som blev gjort på det 
helsecenter – et helecenter i Male som vi 
igennem de sidste par måneder har fået sat 
faciliteterne og udstyr op så de kan yde 
udvidet fødselshjælp. Egentlig var han på en 
workshop her i Jinka men han var blevet ringet 
op at en med et tidligere kejsersnit formentlig 
var i fødsel – han afbrød kurset og tilbagelagde 
de 47 km på motorcykel. Et par dage forinden 
havde jeg kommenteret overfor ham at det jo 

egentlig ikke var særlig smart at han ikke var 
tilstede i Koibe nu hvor de havde annonceret at 
den udvidet fødselshjælp var begyndt –  det vil 
let skabe mistillid til tilbuddet. Da jeg hørte at 
han havde afbrudt kursus forløbet og var rejst 
tilbage understregede det for mig at han trods 



har en god portion ansvarsfølelse for det 
nystartede arbejde – det glædede mig. Jeg 
måtte bare gratulere ham med resultatet – det 
er et stort skridt og han var tydelig stolt af 
resultatet. På mange måder er Male et område 
som halter en del bagefter og infrastrukturen 
er meget dårlig med stort set ingen mulighed 
for transport til sygehuset i tilfælde af 
fødselsproblemer. Jeg håber at den spæde 
start vil blive til stor hjælp og velsignelse for 
de mange som bor i området – en befolkning på 
omkring 90 000 mennesker. Bed om at de 
første 10 kejsersnit må gå godt – det betyder 
meget for selvtilliden og ikke mindst for 
opbygning af tilliden i befolkningen.  

For 14 dage siden åbnede vi det nye RMM 
kontor på sygehuset. Indtil nu har jeg haft 
hjemmekontor – en af grundene har bla været 
at jeg ikke har villet skabe konkurrence imellem 
det tidligere Jinka Zonal Hospital Projekt (som 
blev afsluttet med udgangen af 2011) og RMM. 
Det skal ingen hemmelighed være at det er 
vanskeligt at administrere tiden med 
hjemmekontor – det meste af tiden kan let 
komme til at gå op i arbejde – skrivebordet og 
computeren står der med ting som skulle være 
gjort færdige – så arbejdsdagene har ofte 

været lange. Jeg mærker at det er godt at 
være kommet væk hjemmefra. Udadtil tror jeg 
også at kontoret er med til at synliggøre 
projektet.
Formelt er det nye 5 års projekt godkendt af 
NORAD men projektet er endnu ikke 
underskrevet med myndighederne hvilket 
primært hænger sammen med at projekt 
dokumenterne har måttet justeres og tilpasses 
myndighedernes krav – det er ikke noget 
venstrehåndsarbejde at drive projekt i 
Etiopien i disse år – der stilles en del krav fra 
myndighedernes side også. Denne gang er der 
ikke bare ét projekt men 3 selvstændige RMM 
projekter og et fjerde er på vej i Bale i den 
østlige del af Etiopien. Projekt konceptet er 
accepteret og de meget positive resultater den 
første projekt fase viste gør at myndighederne 
er vældig positive til projektets fortsættelse 
og udvidelse. Selvom projektet ikke er 
underskrevet med myndighederne endnu, har vi 
alligevel så småt taget fat på projekt 
aktiviteterne. Bed om at projektet må blive til 
velsignelse for mange kvinder i Syd Omo – at 
endnu flere kvinder må erfare at få hjælp i 
tide så de undgår de svære 
fødselskomplikationer.

Det er lørdag aften – vi har haft påske hygge 
hos Hanna - jeg vil ønske jer alle en god og 
velsignet påske højtid – må vi alle igen blive 
stille for påskens budskab. Her til morgen 
læste jeg fra Johannes Evangliet:

Da Jesus havde fået eddiken, sagde han:
”Det er fuldbragt!”

Og han bøjede hovedet og opgav ånden.
Det er for mig at frelsen er fuldbragt! 

Halleluja!
Mange kærlige hilsner fra Elisa


