Hei alle sammen, eller salama daholo [leses salama daål] som det heter på gassisk!
Her kommer en liten hilsen fra verdens 4. største øy Madagaskar til dere langt oppe i det kalde
nord. Det er ikke sikkert alle vet hvem vi er, men vi er Nora og Magnus Nesje Vatne. Vi har lenge
vært med i Salem og med menigheten i ryggen dro vi for å jobbe et år på Madagaskar for Det
Norske Misjonsselskap. Her jobber vi som lærere for de norske misjonærbarna og gir dem
komplementerende undervisning i Norsk, samfunnsfag og RLE, som de får i tillegg til å gå på
internasjonale skoler. Vi har også søndagskole og diverse fritidsaktiviteter med barna. I tillegg har
vi fått noen oppgaver i den lokale kirken slik som engelskundervisning, kurs i norsk matlaging på et
kvinnesenter og litt rådgivning på en skole som driver med inkludering av syn- og hørselshemmede
i vanlige klasserom. Det er varierte oppgaver og vi får sett og gjort utrolig mye spennende og
forskjellig. Vi har også fått reist og sett mye av dette utrolig flotte landet. Det er et variert landskap
med alt fra høye fjell, regnskog og slettelandskap til kyst, sjø og strandliv. Det er et land som bør
oppleves!
Det er både utfordrende og spennende å bo i et annet land med store kulturelle forskjeller fra det vi
er vant til. Når vi sitter på gudstjeneste som varer fra 2 til 5 timer på et språk vi bare kan bittelitt av
er det ikke sjeldent vi tenker på Salem med savn i tankene, men da er det godt å ha et teknikerlaug
som får lagt ut podcaster til oss som er langt unna!
Vi har mye å lære i Norge fra land som Madagaskar. Det kan ofte virke som om de som bor rundt
oss her nede har veldig lite verdier og ressurser sammenlignet med det vi er vant med, men det
trenger ikke være tilfellet. Der vi i Norge er rike på olje og penger er de her nede heller rike på
relasjoner, omtanke og hjelpsomhet. Familien er ekstremt viktig og av det lille de har deler de alt.
Madagaskar blir ofte kalt solskinnsøya, men det har ikke vært tilfellet nå i regntiden. Det har i år
vært over 100% mer regn enn det som er vanlig i løpet av regntiden og det går hardt utover de
som bor her kun i små skur eller leirhytter. Enorme rismarker er druknet og mange er blitt nødt til å
flytte fra husene sine til provisorisk teltleirer som er satt opp rundt omkring. Prisen på mat og kull er
blitt veldig høy på grunn av redusert tilgang som føre til store vanskeligheter for veldig mange
gassere. Så hvis dere trenger et bønneemne, er det mange tusen gassere som trenger dere! Ellers
må dere gjerne be for arbeidet NMS driver her nede både knyttet til skoler, presteskoler,
landsbyutvikling og utbygging av biogassanlegg, og for arbeidet vi driver blant de norske
misjonærbarna.
Dette ble en kort oppsummering av hva vi driver med, og hvordan vi har det. Hvis noen synes det
høres spennende ut og vil lese mer kan dere gå inn på nesjevatne.no. Der skriver vi litt om året
vårt her nede. Og det er bare å ta kontakt med oss gjennom bloggen.

Hilsen Nora og Magnus

