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Kære venner og forbeder!

Mobilisering af forbøn skulle have været gjort 
for 3 uger siden men et besøg af general 
sekretær Jens Ole Christensen med hustru, en 
konference med en del forberedelser i forkant 
og møder undervejs gjorde, at jeg ikke fik ro 
til at sætte mig ned og dele en tragisk 
oplevelse med jer – samtidig er der fortsat 
brug for langvarig forbøn i denne sag så bedre 
sent end slet ikke!

På besøg hos evangelisterne i Kara! Det var længe
siden de havde fået kød wått!!

Der hvilede en påfaldende stilhed over Turmi 
by denne tidlige lørdag morgen for 3 uger 
siden, selvom der normalt ville være aktivitet 
på dette tidspunkt – en tragisk ulykke ramte 
byen i går aftes – byen er i shock. To unge 
mænd som begge tilhørte den lille lokale 
Mekane Yesus menighed var gået til vandposten
for at vaske sig – det defekte cement dæksel 
har folket levet med længe men denne aften 
sker det tragiske, at en af siderne i brønden 
braser sammen og en af de unge falder ned i 
brønden. Den anden unge mand ville prøve at 
komme sin kammerat til hjælp men endnu et 
jordskred sker og begge bliver begravet i 

sandet og omkommer. Ligene er blevet gravet 
op denne morgen og ligtoget har netop 
passeret. 

Begge er Hammer gutter – Danie giftede sig 
med søsteren til kammeraten for mindre end et
år siden – det første kristne hammer bryllup i 
Turmi Mekane Yesus menighed – der var fest 
og glæde den dag. Kammeratens familie er 
kristne og har uden tvivl været til støtte for 
Danie da han holdt fast i at han ikke ville 
gennemføre manddomsprøven forud for 
brylluppet men valgte den kristne tradition. 
Der sidder mange på jorden på gårdspladsen 
foran huset og tager del i familiens så tragiske 
sorg – nogle hulker højt sammen med den 
sørgende familie. Den unge pige vrider sig på 
jorden og hulker og svigermoderen sidder lidt 
ud til siden og græder stille - hun mistede både
søn og svigersøn. 

Gudstjeneste i Turmi kirke

Kort tid forinden havde der været årsmøde i 
kirken og Danie var blevet valgt ind i 
ældsterådet og sad med i ungdomskommiteen. 
Ved gudstjenesten dagen efter holder kirkens 



leder, ato Tsegay en mindetale og sagde bla: ”… 
vi glædede os over disse unge og vi var i 
forventning til at vi sammen med Danie skulle 
udføre mange ting – vi havde mange planer – 
men Gud har taget dem så brat fra os – Vi 
forstår det ikke men Gud har tilladt dette …. vi
skal imidlertid ikke miste modet – de unge er nu
hos Jesus – en dag skal vi mødes sammen med 
dem!”. Han trøster og opmuntrer menigheden. 
Vi er mange som sidder tilbage med mange 
ubesvarede spørgsmål – ansvaret for 
hændelsen må vi lægge over til Gud – Han har 
tilladt dette og så må Han tage konsekvensen. 

Danies familie er ikke kristne – en bil blev 
sendt ud til bopladsen for at ovebringe 
budskabet og for at invitere dem til at tage del
i begravelsen. Det var bare hans adoptiv mor 
som tog med tilbage og sad som den eneste 
traditionelt klædt hammer kvinde på gulvet i et
mørkt hjørne af lekso/sørge teltet – hvilken 
kontrast. Hans adoptiv far’s reaktion var: ”Han 
er ikke min søn – han har brudt med kulturen og
for mig lever han ikke længere!”. Rygtet om 
denne tragiske hændelse spredes uden tvivl i 
Hammer land og kan let af traditionelt troende 
hammer folk tolkes som den ulykke der måtte 
ramme Danie fordi han blev en kristen og brød 
med kulturen. 

Tilbage sidder en familie i Turmi i stor sorg 
over tabet af to af deres unge. For den unge 
kvinde som venter deres første barn er hele 
tilværelsen på et øjeblik ligesom faldet i ruiner.
I menigheden står to pladser tomme og mange 
har mistet gode kammerater. Vil du være med 
til at bede for disse mennesker? Bed om at 
Satan ikke må få held til at tage modet fra de 
kristne og bed om at denne hændelse ikke må 
blive en hindring for evangeliets fremgang 
blandt hammerfolket som for langt langt 
størstedelen fortsat lever i mørket og bundet 
af Satan.

I forkant af konferencen havde vi som sagt 
besøg og det var fint at have god tid til at vise 
det rige arbejde som vi er en del af her i Syd 
Omo. Det blev bla en tur til Turmi hvor vi 
dumpede midt ind i ”leksoen” i Turmi og 
desuden havde vi en fin tur til Kara. Det var en 
velsignelse at lytte til Guds Ords forkyndelse 
under konferencen. Gud havde hørt vores bøn 
og Jens Ole fik et budskab at gå med til os. 

Ud over det åndelige program var der sat en 
del tid af til forhandlinger, som også hører med
på den årlige konference. I år brugte vi især 
tid på at revidere NLM-Etiopien strategien for 
2014-18. Som en del af jer ved, har NLM fokus 
på folket mod øst og vil i de kommende år om 



Gud vil trappe dette arbejde op mens det 
etablerede gradvist fases ned og ud. Sidste år 
blev der lagt strategi for dette arbejde. I år 
var der derfor mere fokus på det etablerede 
arbejde og prioriteringerne for de kommende 5
år og ikke uventet var der fokus på Syd Omo. 
Nogle er af den opfattelse at dette arbejde 
formentlig kan fases ud i løbet af de næste få 
år – vi som er tættere på og ser behovet er nok
især bekymret for hvad der kommer til at ske 
med kirkens arbejde i lavlandet blandt halv 
nomaderne hvor kirken fortsat står svag og 
hvor der iblandt de fleste folkegrupper er 
mindre en 1% evangeliske kristne. Der er meget
få lokale evangelister – de fleste evangelister 
kommer fra højlandet og har ikke lært sig lokal
sproget så de frit kan kommunikere endsige 
prædike på sproget. 

Missionærbørnene på konferencen 2013!

Vi håber der fortsat kan være fokus også fra 
NLMs side ikke mindst på lavlandet i Syd Omo i
nogle år fremover. Men jeg oplever det ikke 
som en selvfølge at vores anbefalinger går 
igennem hovedstyret i Norge – og når dertil 
kommer at DLM faser sit arbejde ud i løbet af 
de næste få år, ja så bliver jeg endnu mere 
usikker. TAK om I vil være med at bede også 
om den videre behandling og godkendelse af 
strategien. 

Dansker flokken på konferencen!
Ja, vi er ikke flere – ser dog lige at vi af en eller anden

grund ikke fik Cecilie med på billedet!

Formandsposten i CE slap jeg ikke for – jeg 
oplever i perioder at arbejdsmængden er lidt 
for stor, samtidig må jeg også sige at jeg har 
erfaret at Gud har båret og givet den styrke og
de kræfter jeg har haft brug for. I og med jeg
planlægger et 5 måneders hjemmeophold til 
efteråret bliver der et afbræk og derefter vil 
der bare være godt et år tilbage af 
valgperioden. TAK også for forbøn når det 
gælder dette. 

Ellers planlægger jeg en kort tur til DK omkring
påske. Mine forældre kan fejre guldbryllup 
påske lørdag. Meldingen lød på at hvis ikke jeg 
kom hjem ville der ikke blive nogen fejring så 
var der ligesom ikke så meget at gøre!! Men det



gør jeg nu også gerne – så det bliver en kort 
privat tur og det ser jeg frem til. Der bliver 
ikke tid til så meget mere end at være sammen 
med familien men det bliver der forhåbentlig til
efteråret. 

Slutter denne hilsen med at minde jer om Hebr 
12,1-3:

Så lad da også os som har så stor en sky af
vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde

og for synden som så let omklamrer os, og
holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi

ser hen til Jesus, troens banebryder og
fuldender, som for den glædes skyld, der

ventede ham, udholdt korset uden at ænse
dets skam og nu sidder på højre side af Guds

trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en
sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal

blive trætte og miste modet!”.

Mange kærlige hilsener fra Elisa


