
 
Hillerød d.29.september 2007

 

Kære venner,
 

   Føler at det er ved at være på tide med et lille livstegn herfra – der er unægtelig sket en del ændringer siden sidst – en tid med en 
del omvæltninger og ting at skulle forholde sig til.

 
Vi havde mange sygeplejeelever gående i juli og august.

 
OPBRUD FRA JINKA

   AT bryde op fra Jinka efter knap 6 år har været en blandet oplevelse. Jeg må indrømme at arbejdspresset og opgaverne ind imellem 
har været ved at tage pusten fra mig, hvorfor jeg har set det som en nødvendighed at bryde op og Gud har så også givet mig fred i, at 
det nu var rigtigt at afslutte tiden i Jinka. Jeg tror mange har bedt for mig igennem de sidste måneder og jeg er taknemmelig for at vi 
ikke havde så travlt på afdelingen som for et år siden, hvilket gjorde at de sidste par måneder blev en god blanding af at få pakket 
sammen, tage afsked med venner og kollegaer og samtidig gå på arbejde og på hjemmefronten at få indrettet nyt gæstehus samt at 
forberede lejlighed til Hanna Rasmussen. Så TAK til jer som på en særlig måde har bedt for mig igennem de sidste måneder. Midt i alt 
det praktiske blev følelsen af at høre til i Syd Omo ikke mindre og lysten til at fortsætte i arbejdet og at være med i den 
meningsfulde hverdag meldte sig som afskedsdagen nærmede sig. Folkene i Syd Omo har fået en plads i mit hjerte som ikke bare 
rykkes op med rode. Jeg er Gud taknemmelig for hvad han gav mig igennem mødet med mange forskellige mennesker i min tid i Jinka.

   Noget af det som gjorde det lidt ekstra tungt at rejse fra Jinka var, at jeg et par dage før afrejsen fik besked om at den norske 
jordemoder som skulle afløse mig formentlig måtte udsætte sin afrejse – jeg havde planlagt at skulle mødes med hende i Addis og 
overgive informationer mm men sådan blev det ikke. Hun blev i stedet for opereret og rekreerer i øjeblikket. Vi håber og beder om at 
hun må blive så frisk, at hun kan rejse lidt senere, så i øjeblikket må de klare sig uden udenlandsk jordemoder. Vær med til at bede for 
hende og for de som står tilbage i Jinka.

   Alt i alt fik jeg en god afslutning med masser af doro wått og mange gode hilsner samt bønner om Guds beskyttelse og velsignelse. 

Også på afdelingen var der til det sidste noget at tage fat på. Bare lige et lille glimt fra en af de sidste dage. En ung kendt gut fra 
Turmi, Degefe sad på bænken i afdelingskorridoren. Sammen med sig havde han en ung pige og en anden ung gut. Pigen sad med et lille 
nyfødt barn pakket ind i lidt forhånden-værende klæder og lå i den hjemmelavede lift.



  Jeg tog det vel som givet, at det unge par var forældre til deres første fødte, og at der var et problem, som Degefe ville have mig til 
at se på. Men så kom historien: Han var netop kommet fra lekso (sørgetiden i forbindelse med et dødsfald) på sin hjemplads. Det lille 
nyfødte barn – bare et par dage gammelt – tilhørte hans store søster som døde i fødslen formentlig pga blødning. Nu stod han og de 
andre mindre søskende med et lille nyfødt barn som de ikke helt vidste hvad de skulle stille op med. Faktisk ville familien, som ikke er 
kristne have begravet den lille nyfødte sammen med moderen, men det ville Degefe ikke og tog hende med til Jinka og håbede så på 
hjælp fra mig. Jeg fik arrangeret med indkøb af en ren sutteflaske og modermælkserstatning og fandt noget baby tøj frem. Midt i 
det hele siger Degefe at det han egentlig ville var, at jeg skulle tage og opfostre den lille pige – det var det han havde håbet på. Men 
her måtte jeg skuffe ham og sagde at det ikke kunne lade sig gøre. Men nu fik de hjælp til de første par måneder og så måtte de 
derefter forsøge om den lille pige kunne begynde at tage komælk. Jo, lige til det sidste var der egentlig nok af udfordringer og folk 
som trængte hjælp.

 
OMSTILLING

   Det er nu knap en måned siden jeg kom til Danmark. Mine forældre havde gjort et stort arbejde med at istandsætte lejlighed, 
flytte og afvaske møbler mm, så det var bare med at gå i gang og pakke ud. Størstedelen af mine ting har faktisk stået opmagasineret 
siden jeg rejste til England i 1994, så det har været lidt underligt at pakke ud og indrette et hjem her i Danmark.

Missionærtilværelsen er på mange måder er underlig tilværelse. Først pakker jeg mit hjem ned i Etiopien og stiller det på lager for 
derefter at pakke et andet hjem ud og indrette sig med andre ting og i nye omgivelser. To verdener som på en eller anden måde skal 
kombineres og er en del af mig – jeg tror dèt bliver en proces som jeg ikke er færdig med bare fordi jeg er kommet på plads og har 
fået et dejligt hjem her i Danmark. Jeg er Gud dybt taknemmelig for som tingene har lagt sig tilrette og for den hjælp jeg på 
forskellig vis har modtaget. 

   Skulle I have lyst til at kigge forbi er døren åben og I er velkomne. Adressen er:

Københavnsvej 8B 1tv

3400 Hillerød

Tlf 58102770

Email adressen er foreløbig den samme.

 
NUTIDEN OG FREMTIDEN

   Mange har spurgt mig, hvad jeg skal. Først afvikler jeg ferie og rekreerer. Fra november til februar fortsætter jeg i LM ansættelse 
og skal på møderejse rundt omkring i landet, hvor jeg glæder mig til at møde nogen af jer. Derefter må jeg se, hvad arbejdsmarkedet 
ellers kan byde på for lidt brød på bordet må jeg jo have!! Jeg har også på et tidspunkt lyst til at læse lidt videre eller tage nogle 
kursus men det ligger fortsat hen i det uvisse. Foreløbig indstiller jeg mig på at være i Danmark i ca 2 år og hvad Gud derefter lægger 
til rette må jeg afvente og se. Etiopierne har lært mig at leve med et ”Om Gud vil!” og det er jo egentlig et trygt motto at leve sit liv 
under.

 
TAK

   Med denne hilsen herfra har jeg også lyst til at rette er stor TAK til de mange som har omsluttet mig i forbøn i den tid jeg har 
været i Etiopien – det at være omsluttet af mange venners forbøn er et privilegium som vi missionærer kunne unde enhver af jer at 
opleve. Må Gud velsigne jer for det. Samtidig håber jeg at jeg fortsat får lov at stå på en og andens bede liste også i tiden fremover. 
Denne hilsen har jeg lyst til at afslutte med det ord jeg hilste mange af mine etiopiske venner med:

”Og du mit barn,

Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus!”

 
Mange kærlige hilsner fra

Elisa



 
Det blev til mange afskeds stunder 

Her er det Dobea fra Shaba

 

 
TAK for jeres medleven og forbøn igennem årene. Håber der bliver anledning til et besøg hos jer engang med tiden. 


