
Jinka 1.April 2007

Kære venner,

Påsken står for døren - i år falder den etiopiske og den europæiske påske sammen. I lørdags var der stor markedsdag – dagen 
hvor mange handler ind til påske. Mange kom slæbende med deres kraftige tyre, andre med en flok geder, andre igen med et 
bundt af høner. For mange er påsken forbundet med god mad – de 40 dages faste er forbi og det må fejres. Måtte mange så 
også standse for påskens egentlige indhold: At Jesus som Guds Søn kom til jorden for at tage din og min plads – det var for at 
nagle vort skyldbrev til korset for at udslette det, at Jesus kom. Måtte dette fylde os med forundring og TAK til vores Frelser. 

TAK til alle jer som har sendt mig hilsen til jul – beklager at jeg ikke har fået skrevet og sagt TAK til den enkelte af jer. Men I 
skal vide at hver enkelt hilsen varmer. TAK også for fødselsdagshilsner her tidligere på måneden. 

For et par uger siden havde vi Arne og Kamma Puggaard på besøg her i Jinka – deres opgave var at optage noget video som 
forhåbentlig kan bruges til at præsentere arbejdet heromkring Jinka. Det blev 3 ganske hektiske dage med optagelser både på 
Sygehuset, Bibelskolen samt distriktsbesøg to forskellige steder. Ved siden af video optagelserne fik de taget rigtig mange 
billeder – det er ikke så ofte at jeg får taget billeder af mig selv i aktion, så her kommer et par glimt:

Netop på det tidspunkt havde vi den tidligere troldmands kone, Aster indlagt. Det er tredje gang hun føder, siden jeg kom til 
Jinka. Jeg har tidligere fortalt hendes historie. For ca 1 år siden fik de en fin pige taget ved kejsersnit men efter bare 1½ 
måned kom de tilbage og fortalte at barnet netop døde derhjemme pga sygdom. For anden gang gjorde vi kejsersnit på hende og 
de fik denne gang en flot dreng. Bed om, at denne dreng må få lov at vokse op og blive et vidnesbyrd om Jesus.

Ellers er det med glæde at jeg kan fortælle at jordemoder bemandingen på afdelingen er blevet tredoblet – i januar begyndte 
to nye jordemødre hos os og en tredje er på vej. Jeg mærker en stor forskel – jeg kan overlade et større ansvar for de 
komplicerede fødsler til disse jordemødre og dermed mere have funktionen som supervisor samt at styrke deres praktiske 
erfaring og oplære dem til at tage mere og mere ansvar, ved at arbejde sammen med dem. Det er der perspektiv i. 

I januar fik vi også ny projektleder – en ny norsk sygeplejerske har overtaget alt det administrative der er forbundet ved 
projektet inklusiv det økonomiske – opgaver som jeg har haft igennem de sidste år. Dette giver mig hermed mulighed for at 
gøre lidt ved ting, som jeg har haft lyst til at tage fat på, men som jeg ikke synes jeg har haft overskud til – bla er jeg begyndt 
med outreach graviditetsundersøgelser hver onsdag hvor jeg på skift støtter op om personalet på to forskellige helseposter – 
jeg håber dette tiltag kan være med at styrke deres praktiske evner så de fremover kan forsætte arbejdet med minimal støtte 
og bare henvise risiko mødrene til Jinka. For kvinderne bliver dette også et forbedret helsetilbud til dem.

Ellers er vi i det sidste blevet draget ind i abortproblematikken, idet vi blev gjort bekendt med at en af vores medarbejdere 
indimellem foretager provokeret abort på afdelingen. Indtil nu har jeg troet at provokeret abort var forbudt i Etiopien, hvilket 
jeg også har påpeget overfor de piger som indimellem kommer til mig og spørger om hjælp til at afbryde et uønsket 
svangerskab. Nu viser det sig imidlertid at det under visse kriterier (i øvrigt kriterier som stort set alle kan komme ind under 



hvis de påstår det: feks påstanden om at være blevet voldtaget uden noget lægelig bevis efterfulgt voldtægten) er blevet 
lovliggjort i landet men endnu ikke så udbredt. Vi står nu i et dilemma og trænger visdom til at takle denne sag på den bedste 
måde. Sagen for os som udlændinge kan sikkert løses, men det er langt vanskeligere for vores etiopiske kristne læge kollegaer 
som faktisk kan blive straffet for at nægte at foretage indgrebet på pigens forlangende. Dermed bliver det endnu vanskeligere 
at få læger til at arbejde med kirurgi på små sygehuse som Jinka, da kirurgi og gynækologi her er under et. Vi har netop fået en 
nyuddannet etiopisk kristen læge hertil, som er interesseret i at blive oplært i kirurgi, hvilket i sig selv er en ny situation. Vær 
med til at bede om, at vi må få løst dette problem uden at skulle gå på kompromis med vores kristne etik. Samtidig er der et 
stort behov for en debat i samfundet omkring dette dilemma – det er ikke mit indtryk at det er blevet debatteret vældig 
meget indenfor feks kirken. 

 
Ellers begynder jeg så småt på en nedtælling selvom jeg egentlig ikke tænker så vældig meget på det i hverdagen. Jeg har 
besluttet at rejse hjem lidt før tid og glæder mig over, at en jordemoder afløser er fundet – forhåbentlig kan hun være på 
plads i begyndelsen af august og dermed kan jeg rejse herfra i midten af august. Regner med at kunne være i Danmark omkring 
1.september. Egentlig er det lidt underligt at tiden her i Jinka nærmer sig sin afslutning – det har på mange måder været en 
spændende tid med mange udfordringerne, men også med et arbejdspres som indimellem har været for stort og har slidt på 
kræfterne. Jeg mærker at det er ved at være på tide at bryde op, selvom det også bliver hårdt, for jeg er kommet til at holde 
af stedet og de mennesker som jeg har lært at kende her. TAK om I vil være med at bede om at jeg må få en fin afslutning – at 
bryde op er en proces som vi må igennem og det er vigtig at få afsluttet rigtigt for at kunne rejse med fred i sindet. 

Jeg har fået tilbudt lejlighed på Københavnsvej i Hillerød og er glad for ikke at skulle bekymre mig om den del. Der bliver 
sikkert nok af andre udfordringer ved at vende tilbage efter efterhånden ganske mange år som udenlandsdansker. Men det er 
godt at vide at også dette er i Guds hænder og at hans omsorg heller ikke svigter i den situation – som han indtil i dag har 
været trofast, tror jeg at han fortsætter med at være trofast. 

TAK for medleven og forbøn.

Mange kærlige tanker og hilsner fra

Elisa


