
Jinka 13th March 2011 

Kære venner og forberede, 

   TAK til alle jer som sendte mig en hilsen til jul – 
tænk om jeg kunne have sendt den enkelte af jer en 
personlig hilsen, men det rækker min tid ikke til. 
Hver enkelt hilsen varmede.  

Her er fortsat godt varmt og tørt, selvom vi har 
fået nogle få regnbyger indimellem – i sidste uge var 
jeg en tur i Turmi for sammen med 
operationssygeplejersken at lægge sidste hånd på 
operationsafdelingen på helsecenteret der. Nu 
venter vi vel egentlig bare på at den bestilte medicin 
kommer frem. Det første team er færdige med 
deres praktiske træning på Sygehuset her i Jinka. På 
vejen tilbage var jeg inde om nogle forskellige 
helseposter – mange steder i lavområdet i den 
sydlige del af Syd Omo er vand et stort problem. 
Jeg fatter simpelthen ikke hvordan arbejderne 
overlever der midt i varmen (35-40 C) uden tilgang 
til rindende vand – ikke engang drikkevand. Der er 
måske ikke noget at sige til at udskiftningen er stor 
rundt omkring. Selv bruger jeg i øjeblikket tiden til 
at komme rundt og få superviseret graviditets-
undersøgelserne på helseposterne – skulle gerne nå 
rundt til dem alle inden jeg skal holde ferie og inden 
regntiden for alvor sætter ind. 

 

Sygeplejersken er igang med samle suget! 

   Da jeg kørte fra Turmi valgte jeg at køre omkring 
Woitu for at kigge lidt på helsecenteret i Erbore og 
var også en tur indenom Mekane Yesus klinikken i 
Woitu foruden et par helseposter. Skulle samle lidt 
data som vi skal bruge i udformningen af det nye 
projekt fra 2012. Det blev en lang og varm dag men 
også interessant. Da jeg kørte fra Woitu spurgte en 
af klinik arbejderne om hun måtte køre med til 
Birale hvilket hun fik lov til. Jeg spurgte lidt ind til 

hvem hun var, da jeg forstod at hun var Tsemay og 
faktisk havde fuldført 10.klasse hvilket er lidt 
usædvanlig i det område og så for en pige. Så 
begynder hun at fortælle: ”Du kender måske ikke 
min historie – nu skal jeg fortælle dig den. Ser du de 
fjelde der og peger mod højre – deroppe bagved blev 
jeg født – men det er ikke der jeg er vokset op. Da 
jeg begyndte at få tænder kom tænderne i 
overmunden først og derfor blev jeg betragtet som 
”Mingi” – har du hørt om mingi?” spørger hun mig. Jo, 
det er børn som af en eller anden grund er 
forbandet og derfor ikke skal have lov at leve eller 
må udstødes af samfundet. Og så fortsætter hun 
videre: ”Mine forældre elskede mig men pga det med 
tænderne var de tvunget til at slå mig ihjel (det blev 
ofte gjort ved at kaste børnene ud over fjeldsiden). 
Den aften hvor det var bestemt, at det skulle ske 
var 2 baptist evangelister på vej og nåede frem til 
vores lille landsby da det var mørkt. Som det er 
naturligt spurgte de om husly. De fornemmede at 
noget var galt men kunne alligevel ikke få mine 
forældre til at fortælle hvad det var. Til sidst 
kommer det frem. Der bliver snakket frem og 
tilbage og til sidst er der en som siger: hvorfor lader 
vi ikke disse fremmede tage den lille pige og på den 
måde skaffer hende af vejen. Og sådan blev det. 
Næste dag fortsatte de to mænd deres tur med 
deres få ejendele i en sæk og med mig bærende på 
armen. Min mor græd – og sidenhen har jeg hørt at 
hun stadig tænker på hvordan det gik den pige hun 
gav bort og hvad der er blevet af hende – min far 
siger at hun ikke skal tænke på det: ”hun er jo for os 
at regne som død!”. Evangelisterne kom fra Wolayta 
(ligger nord for ArbaMinch) så jeg voksede op der i 
den familie sammen med 8 andre søskende. Da jeg 
gik i 7.klasse blev min far, altså min adoptiv far 
flyttet som evangelist til Hammer og har flyttet 
rundt forskellige steder i Hammar området (en 
folkegruppe i Syd Omo), så jeg har gået i skole i 
Turmi og i Jinka. Det var uden tvivl Gud som netop 
den aften sendte disse to evangelister til vores 
landsby og som gjorde at mit liv blev sparet – Gud 
havde en anden plan med mit liv og jeg fik lov at 
vokse op i en familie hvor jeg også fik lov at lære 
Jesus at kende. Jeg er tsemay men jeg er ikke 
vokset op som tsemay og der er meget der er nyt”. 
Hendes ansigt stråler og hun er ikke flov over at 
fortælle sin historie tværtimod – hun fortæller den 



som et stærkt vidnesbyrd om hvad Gud har gjort i 
hendes liv. Tænk hvilket vidnesbyrd hun ikke kan 
blive ind i Tsemay kulturen med den livshistorie hun 
har med sig. Hun taler åbent om sine rigtige 
forældre men har ikke haft nogen kontakt til dem – 
mon ikke hun kommer til at opsøge dem på et 
tidspunkt. Hun har bare været i Woitu 3 måneder 
hvor hun har fået arbejde på kort rummet på 
klinikken. Et utrolig fint møde med denne unge 
smilende pige. 

   I Woitu området har Mekane Yesus kirken et 
Community Conversation projekt kørende hvor netop 
denne tradition har været drøftet og det er vel 
besluttet at børnene ikke længere skal dræbes – 
nogle ”Mingi”børn begynder at vokse op i Woitu 
dalen. Ofte er det jo frygten som driver og 
vedligeholder nogle af alle disse traditioner. 

   Noget andet som kræver forbøn er situationen på 
fødeafdelingen. Sygehuset har skaffet en etiopisk 
gynækolog/obstetrikker – altså en specialist – han er 
ansat på en 3 måneders kontrakt i første omgang. 
Det er første gang Sygehuset har gjort det, hvilket i 
sig selv er et positivt tiltag og fortæller lidt om den 
kapacitet sygehuset har i dag efter 10 års erfaring 
med ledelse! Han er nyuddannet og hvad han er 
blevet bedt om at gøre på sygehuset ved vi ikke – vi 
fik bare at vide, at nu kom der en specialist. Han har 
ændret på mange ting på fødeafdelingen så man 
næsten kan få indtryk af, at det som har været 
gjort indtil nu har været bare dårligt. Som specialist 
i dette land er det vedkommende som har det sidste 
ord og det er forventet at man bare bøjer sig for 
det. Jinka Zonal Hospital projektet bliver jo faset 
ud i december 2011 så det er jo flot at opleve at 
sygehuset selv tager ansvar. RMM projektet regner 
vi med fortsætter og vi kunne vel godt tænke os i en 
periode at have en jordemoder tilknyttet der, men 
hvis det bliver under nuværende omstændigheder 
skaber det nogle udfordringer. I forhold til RMM 
projektet er vi også afhængig af at hvis han 
fortsætter, at han er villig til at oplære Helse 
Officerer. I øjeblikket er det primært ham selv som 
foretager kejsersnittene! TAK om I vil være med at 
bede om at tingene må falde på plads på en måde, så 
arbejdet kan fortsætte og være til gavn for 
kvinderne her i SydOmo. Vi skal gerne i løbet af den 
næste måneds tid have udarbejdet det første 
udkast til det nye projekt for 2012-2015. 

   Arbejdsopgaver er der egentlig nok at tage fat på 
efterhånden som projektet bliver udvidet. I tillæg 
til dette blev jeg i forbindelse med vores konference 

i februar valgt som formand for den bestyrelse som 
har det overordnede ansvar for NLMs arbejde her i 
Etiopien, hvilket jeg oplever som et stort ansvar at 
have fået lagt på mine skuldre og som jeg helst 
havde været foruden. TAK om I vil huske også dette 
i forbøn – jeg trænger både nåde, styrke og visdom 
til den opgave. Det daglige arbejde ledes af en 
missionær ansat i Addis, men han rejser hjem til 
sommer og endnu er en afløser ikke fundet – også et 
bede emne! 

   Som nogle af jer måske har læst har jeg 
forlænget perioden med et år – egentlig skulle jeg 
have afsluttet til efteråret men fortsætter i 
opgaven, som jeg finder både meningsfuld og måske 
ikke mindst perspektivfyldt. I den forbindelse 
kommer jeg på 2 måneders ferie ophold i DK i maj og 
juni – håber på et fint og lunt forår!! OG det er der 
vel andre med mig som håber på!! Ser frem til at 
møde nogle af jer i den periode. 

”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle 
forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og 

påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår all 
forstand vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus 

Jesus!”. 

   Et ord som jeg igennem den sidste måned er blevet 
mindet om mere end en gang. Bekymringer ofte 
kvæler vores energi – at få lov at lægge det af hos 
Jesus giver hvile og frimodighed! 

  Det blev lidt spredte glimt herfra. Håber I alle har 
det godt. 

Mange kærlige hilsner fra Elisa      

 

En Tsemay kvinde med sit barn ved klinikken i Woitu 


