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Kære venner,

Forleden dag sad jeg og ryddede op i mine billeder. 
Ferietiden giver anledning til at indhente ting som bare 
har ligget og hobet sig op! Ferietid – 2 uger ved Langano i 
venners sommerlejlighed – hvilken luksus med så meget 
sammenhængende fri – jeg nar nydt det – slappet af – 
koblet fra – fået læst – nydt det fantastiske fugleliv i 
alle regnbuens farver og indimellem solen når den er 
tittet frem – 14 dage uden internet tilgang – ingen 
problemer og spørgsmål at skulle forholde sig til!! Men 
der venter nok lidt til efter ferien!!

Under billedoprydningen faldt jeg over nogle 
solskinshistorier som jeg fik lyst til at dele med jer: 

HAILU: Første gang jeg traf ham var på Helse Centeret i 
Turmi i oktober sidste år – jeg var på helse centeret 
sammen med 2 norske læger hvor den ene, en 
ultralydsspecialist skulle undervise personalet i brugen af 
det nye ultralyds apparat som de havde fået givet som 
gave. Jeg slog vejen forbi rummene hvor de indlagte 
patienter ligger – og der lå han på en briks på gulvet – han 
lå der bare alene – havde ingen til at hjælpe sig – ingen til 
at sørge for mad til sig – meget usædvanlig i Etiopien men 
noget som måske også fortæller lidt om mandens liv. For 
mange år siden havde han forladt familien i det nordlige 
Etiopien og var kommet til Syd Omo for at få arbejde – 
han havde levet livet og mistet kontakten til sin familie. 
Nu lå han der afmagret og uden kræfter. Jeg tænkte ved 
mig selv: Han måtte være en AIDS patient hvis dage var 

talte – lidt af en stakkel! Han havde mange smerter i 
benet – lægerne blev enige om at ultralyds undersøge 
benet. Jeg glemmer ikke det syn – han måtte bæres – 
kunne ikke stå – var nærmest lam i benene – det var med 
hiv og sving han fik trukket sig selv over på 
undersøgelsesengen – kroppen skreg af smerte. Lægerne 
fandt en ansamling i benet og blev enige om at det måske 
kunne være Tuberkuloses. Han blev sat i den langvarige 
TB behandling. Personalet havde haft mistanken da ingen 
anden behandling havde hjulpet men ville gerne have 
diagnosen bekræftet af en læge.
Stor var min overraskelse da jeg 7 måneder senere traf 
han – han var som et nyt menneske – havde taget på og gik 
nu omkring med 2 krykkestokke. Behandlingen havde 
hjulpet ham og han var dybt taknemmelig for den hjælp 
lægerne havde givet. 
Da han var færdigbehandlet og skulle udskrives havde han 
ingen steder at rejse hen – personalet forbarmede sig 
over ham og indrettede et lille hjem til ham i den åbne 
forsamlingshytte bag ved helse centeret – der har han 
boet igennem de sidste måneder – en hjemløs. Sidst jeg 
var i Turmi fik jeg mig endnu en overraskelse for da sad 
Hailu og syede uniformer til personalet – et erhverv han 
tidligere havde levet af – en af helse officererne har nu 
sat ham i arbejde og nu tjener han selv til livets ophold – 
et menneske med et hjerte for et medmenneske. Han 
stråler af glæde og taknemmelighed – fremtiden har 
givet ham nyt håb! Livet er vendt tilbage!

SETOTA: I maj måned da jeg var i Turmi kom en mor 
med sit barn på armen hen imod mig: ”Husker du mig 
ikke!” spørger hun. Jeg må desværre skuffe hende. 
Husker du ikke at du var der, den dag jeg fødte! Det er 
ikke så mange fødsler jeg har været med til i Turmi så 



jeg burde jo huske det! OG da hun fortæller lidt af 
omstændighederne omkring fødslen står det helt klart 
for mig.

Hun kom til graviditetskontrol og klagede over lidt 
pressen nedadtil. Hun var gravid med sit 7.barn men 
havde mistet alle børnene som alle var født for tidligt – 
hun havde bare haft hjemmefødsler. Jeg tolkede det som 
en urinvejsinfektion men bad alligevel jordemoderen om 
at tjekke hende inden vi sendte hende hjem med 
behandling. Det vidste sig imidlertid at hun var i fødsel. 
Så hun blev på fødestuen og et par timer senere havde 
hun født en fin lille pige på under 2 kg – lidt blå-
marmoreret i hovedet da hun kom med ansigtet først. Jeg 
tænkte ved mig selv og sendte en stille bøn op til Gud om 
at vise hende barmhjertighed og lade denne hendes lille 
pige overleve så hun ikke endnu engang skulle gå igennem 
sorgen over at miste et barn. 
Til trods for den for tidlige fødsel og en lav fødselsvægt 
viste pigen livsmod og suttede med god kraft hos 
moderen. Jeg kørte tilbage til Jinka et par dage senere 
efter at have talt lidt med hende om hvordan hun skulle 
tage vare på sin lille pige. OG så glemte jeg vel alt om 
hende. 
Og så stod hun der den dag i maj måned med en dejlig 7 
måneders gammel pige på armen – ikke noget at sige til at 
moderen har givet hende navnet ”gave” – for hun er i 
sandhed en stor Guds gave til den familie. Familien hører 
til i den lokale Mekane Yesus kirke og der er ingen tvivl 
om at hun har været fremme og aflægge vidnesbyrdet om 
hvad Gud har gjort i hendes liv. Tænk om Setota selv 
måtte lære Jesus at kende som Guds gave til hende!

EMPHI VENDER HJEM: I August for et år siden havde 
jeg 5 fistula patienter med til Addis. Emphi var en af dem 
– 2 måneder tidligere var hun kommet til Sygehuset efter 
at have ligget i fødsel i en lille uges tid – hun var ikke 
andet end et stort barn at se til – bare omkring 135 cm 
høj. Det døde barn måtte forløses med kejsersnit og 
efterforløbet for Emphi blev meget kompliceret og 
livstruende for hende pga infektion – indvendig var Emphi 
totalt ødelagt af den langvarige fødsel – det er nok et af 
de værste tilfælde jeg igennem mine år i Jinka har set. 
Desværre fik hun heller ikke den sygepleje opfølgning i 
Jinka i løbet af de 2 måneder hun lå der, som hun burde – 
så det var en afkræftet pige som knapt kunne stå og gå 
på sine ben jeg fik pladseret på forsædet i bilen. Jeg var 
klar over at forløbet på Fistula hospitalet ville blive 
langvarigt hvor hun måtte igennem flere operationer 
hvorfor jeg forklarede familien at det ikke var nogen 
selvfølge at forløbet ville komme til at gå godt. Emphi 
sagde ikke så meget under hele turen – turen var lang og 
drøj og hun havde ondt i såret og gik en ukendt fremtid i 
møde – mange tanker gik uden tvivl igennem hendes hoved. 
Nogle måneder senere ringede de fra Fistula hospitalet 
at de måtte have hendes far (manden som var far til 
barnet var stukket af!) til Addis så han kunne skrive 
under på at hun kunne opereres – hun var ikke selv myndig 
til det! (Men hun var myndig nok til at føde et barn – lidt 
tankevækkende!!) Vores sygehus evangelist vidste 
heldigvis i hvilket område familien boede – Wubhammer  – 
2 timers buskørsel + 4-5 timers gang fra Jinka – mobilen 
dækkede desværre ikke det område.  Min havedreng 
Jakob blev sendt ud på ekspeditionen med at finde 
faderen. Nogle dage senere kom han og vi fik ham 
transporteret til Addis – Jinka var den største by han 
indtil da havde besøgt! Så det blev lidt af en rejse for 
ham også. 
Emphi måtte igennem flere operationer og når jeg var i 
Addis besøgte jeg hende. Bare efter 3 måneder var det 
utroligt at se det nye menneske hun var blevet – hun var 
blevet mere rund i kinderne og gik nu omkring. Det er 
fantastisk opfølgning de får på Fistula hospitalet. 



Tilbage i Jinka igen efter 10 måneder i Addis!
I juni måned, 10 måneder senere var Emphi 
færdigbehandlet – igen ville Fistula hospitalet have 
hendes far til Addis for at forklare ham lidt om 
fremtiden for Emphi må resten af sit liv leve med en urin 
stomi – hele hendes blære var blevet ødelagt i 
forbindelse med fødslen og umulig at rekonstruere. Men 
efter flere operationer kommer afføringen ud det rigtige 
sted og Emphi skal ikke længere leve med urinen der 
løber ned ad benene. Hun har lært at leve 
med en stomi. 
Det var en glad pige jeg havde med tilbage til Jinka denne 
gang – et nyt menneske – mere snakkesalig. Også for 
hendes far var det en glæde at få hende med tilbage. 
Uden tvivl har der været fest hjemme i landsbyen da hun 
endelig kom helt hjem. 
Jeg håber ikke at hun bliver gravid foreløbig men at 
hendes spinkle krop får lov til at komme sig helt efter 
det sidste års strabadser – teoretisk kan hun bære et 
barn frem, men hun klarer aldrig at føde barnet selv – 
bare kejsersnit er vejen frem. Jeg brugte lidt tid på at 
give hende og de andre jeg havde med i bilen råd om 
fremtiden. Det var tydeligt at Emphi ikke foreløbig 
tænkte på at skulle føde – skrækoplevelsen sidder uden 
tvivl i kroppen på hende fortsat. Men desværre har 
mange kvinder i Etiopien ikke meget at skulle sige i den 
forbindelse. Forhåbentlig hjælper det lidt at også hendes 
far hørte hvad jeg sagde og at han har siddet hos hende 
igennem de første mange uger af hendes sygdomsforløb. 

TRE Solskinshistorier som alle tre minder mig om at Gud 
kan gøre det umulige og som også minder mig om en 
fantastisk meningsfuld hverdag!

Noget af det jeg har været optaget med i ferien er 
beretningerne beskrevet af Ezra og Nehemias. Igennem 
beretningerne skinner Guds nidkærhed igennem – nidkær 
i sin vrede, nidkær i sin kærlighed og omsorg, nidkær 
overfor sit ord og de løfter han selv havde givet folket. 
Efter 70 års fangenskab tog Gud initiativet til at føre 
folket hjem fra Babylon – han kaldte og brugte 
almindelige mennesker – ja, selv verdslige konger blev 
redskaber i Guds hænder. Mismod, konflikter og 
modstand fra fjender forsinkede måske processen men til 
sidst lykkedes det – Jerusalems mur og tempel blev 
genopbygget – for sådan ville Gud det! Hvor er det vigtigt 
for os også i missionsarbejdet her i Etiopien at finde ind i 
Guds tanker og planer – for disse tanker og planer lykkes 
som Gud vil det. Her i efteråret skal vi arbejde med 
revideringen af NLM missionsstrategien for Etiopien – 
revideringer som finder sted hvert 5.år. Bed om visdom 
og indsigt til at skønne hvad det er Gud vil, at vi skal 
satse på de næste 5 år.

TAK for medleven og forbøn!

Mange hilsner fra Elisa

Soln
edgangs billeder over Omo floden – juli 2012 


