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Kære venner, 

   Først TAK for sidst til jer som jeg traf mens jeg 
var i Danmark i maj og juni. Jeg havde en god tid, 
fik slappet af og ikke mindst fik koblet fra i forhold 
til opgaver og ansvar her i Etiopien. I familien havde 
vi flere familie fester som jeg glædede mig over at 
kunne være med til. Og så fik jeg lov at opleve lidt 
af det sene forår. 
 

  
En af de tilfredse brugere i Turmi 

 

   Da jeg kom tilbage tog jeg fat der hvor jeg slap. 
Noget af det som var vældig opmuntrende at 
komme tilbage til var at høre at de er kommet godt 
i gang med den udvidede fødselshjælp på helse 
centeret i Turmi. Inden jeg rejste på ferie blev vi 
færdige med at sætte faciliteterne op – men de 
ydre rammer er én ting, noget andet er den 
aktivitet som personalet yder. 
 På mange måder er de privilegerede i Turmi fordi 
de har tilgang til flere hjælpe-organisationer. Bla 
har de igennem organisationen Safe the Children 
fået bevilliget 3,5 mill birr og er nu i gang med at 
bygge ny operations og føde afdeling foruden en ny 
modtagelse. De har købt en del ekstra udstyr – alt i 
alt noget som løfter helse centeret. I juli måned var 
der indvielse af faciliteterne med mange 
prominente gæster som satte stor pris på det de så 
og hørte. Turmi helse center har nu ry for at være 
et lille distrikt sygehus.  
   Antallet af fødsler ser ud til at stige lidt – de har 
haft flere komplicerede fødsler hvilket er nyt – 
tidligere er alle komplicerede fødsler blevet 
videresendt til Jinka. De har også foretaget 3 
kejsersnit som alle er gået godt for både mor og 
barn. Noget af det som satte prikken over i’et var 
at den første kvinde som fik foretaget kejsersnit i 
Turmi var en Dassanetch kvinde fra Omorate (ca 90 
km syd for Turmi). Hammer folk og Dassanetch folk 
er kendt for at være hinandens fjender og som 
regel holder man sig indenfor ens eget område med 

mindre mændene er på togt. Nogle har sat 
spørgsmål ved om Dassanetch kvinder vil gøre brug 
af tilbuddet i Turmi, hvorfor det var specielt 
opmuntrende at netop den første  
kvinde som blev opereret var en Dassanetch kvinde. 
Jeg tror vi på mange måder må sige at vi har 
skrevet historie i Syd Omo – tænk at bush 
kvinderne i lavlandet i Syd Omo har fået denne 
tilgang til væsentlig forbedret fødselshjælp 
indenfor en overskuelig afstand. Personalet har 
indtil videre gjort en fin indsats – det andet 
fødselsteam er i øjeblikket på træning på 
Sygehuset og bliver færdige i Oktober. Vær 
fortsat med til at bede om at det arbejde RMM 
sætter i gang må sætte sig spor blandt kvinderne 
både menneskeligt og åndeligt. 
 

 
Det første fødselsteam med deres uddannelsesbevis 

   
 RMM projektet går nu videre til at opbygge den 
udvidede fødselshjælp på det næste helse center. 
Denne gang er det i Male og helse centeret ligger i 
Koibe. Jeg har igennem det sidste 1½ år haft 
kontakt til dette helsecenter og de venter bare på 
at komme i gang. Det første team fra Koibe er i 
øjeblikket på træning. Forhåbentlig kan vi komme i 
gang med tilbuddet til kvinder i december måned.  
 
Det er spændende og meget meningsfuldt at være 
med at opbygge fødselstilbuddet til kvinder i Syd 
Omo – noget som forhåbentlig på længere sigt vil 
hindre både mødre og spædbarnsdødelighed og 
forhindre at kvinderne får alvorlige følger efter en 
kompliceret fødsel. Om et part dage kører jeg til 
Addis og skal bla have en fistula pige med – hun er 
kropsmæssigt ikke større end en 12 åring. For godt 
2 måneder siden kom hun til hospitalet efter at 
have ligget i fødsel en hel uge – hun er totalt 



ødelagt og har et meget langt behandlings løb foran 
sig og bliver næppe helbredt uden men. Men om hun 
dog kunne få et nogenlunde værdigt liv. 
 

 
 
   En anden begivenhed som har fæstet sig i min 
bevidsthed er kirkeindvielsen i Karo Kurcho i 
begyndelsen af August. Karo folket er en ganske 
lille folkegruppe på omkring 2000 mennesker som 
lever ved Omo flodens bred nord for Omorate. 
Grunden til at det bare er en lille folkegruppe er, at 
mange børn ikke får lov at overleve pga overtro og 
traditioner - men det er en historie for sig. 
 

 
Ayko var tolk – står som nr to 

 
Ayko – en ung Karo gut som voksede op på kirkens 
hjem for skolebørn i Turmi – går i dag på 
universitetet men hver sommer har han været 
hjemme for at evangelisere blandt sit folk. Hans 
vision er at folket må lære Jesus at kende. For godt 
2 år siden bosatte de 3 første evangelister sig i 
Karo og har levet sammen med folket og samlet 
især børnene og de unge for at fortælle 
bibelhistorie. En lille flok af de unge er blevet døbt. 
For nogle uger siden blev den ny-opførte kirke så 
indviet. Jeg kunne unde jer at have været med til 
den festdag. Alle mand af hytte i alle aldre tog del i 
festen og kirken blev indviet efter det ritual 
Mekane Yesus kirken har for en sådan begivenhed. 
Der var glæde og det var tydeligt at en stor del af 
den lille landsby ikke var ukendt med kirkens 

arbejde. Efter gudstjenesten var der bespisning af 
hele flokken – en okse og en ged var blevet grillet 
på traditionel vis – og der blev mad nok til alle.  
De ældste blev til det sidste - de måtte sende 
gæsterne af sted med maner. Jeg snakkede lidt 
med et par ældre mænd, som sad på deres små 
skamler. Og spørger: ”Hvad tænker I om at der i 
dag er indviet en ny kirke her i jeres lille landsby?”. 
Det ord som gik igen og igen var ”Tsegi!” = det er 
godt. De gav begge udtryk for at de er glade for at 
deres børn og unge får undervisning – ”vi vil gerne 
at de skal undervises – så vi er glade for at I er 
kommet – tak skal I ha – vi skal nok også komme og 
høre men vi er gamle og det er nok lidt vanskelig vor 
os at få det ind i vores hoveder!”. Det var tydeligt 
at der ingen skepsis eller mistillid var til kirken. 
Ingen tvivl om at Ayko har været med til at præge 
dem i den opfattelse af kirken men også de tre 
evangelister: Damto, Kerri og Melaku er tydeligvis 
accepteret af befolkningen. De har betalt deres 
pris ved at være og bo på en plads som Karo hvor 
intet fås. Bed om vækkelse blandt folket – også 
blandt de voksne og ældre i samfundet - tænk om 
hele dette lille folk kunne lære Jesus at kende! 
 
   Med denne hilsen herfra vil jeg slutte med at 
minde jer om ordet fra Apg 9,15, hvor der om 
Paulus står: 

”Gå! 
For han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe 

mit navn frem for hedninger!” 
 
Bed om at Gud må sende sådanne redskaber til 
hedningerne i Syd Omo! 
 

Mange varme hilsener fra Elisa 

 

 

 

 

 

 
Det grillstegte kød er serveret på ”blad tallerkenen”. 
Her er det kvinderne som er samlet med deres gruppe! 


