
 

Kjære støttespillere i Norge! 
I dette nyhetsbrevet skriver vi om dialogarbeidet med muslimer, hyrdebevegelsen og arbeidet på 

kultursenteret i Antsirabe. NMS Madagaskar er nå på Facebook. Lik og følg oss for jevnlig 

oppdatering fra felt. Se også vedlagt informasjon om ny madagaskar-bok og gratis vandreutstilling 

om NMS og FLM. 

Shalom 
«Shalom» er hebraisk og har en rekke betydninger, blant annet fred, helse, ro og harmoni. Det er 

også navnet på arbeidet som FLM og NMS har blant muslimer på Madagaskar. Arbeidet ble startet i 

Mahajanga, nordvest på Madagaskar i 1997, og fokuserer på å bygge relasjoner mellom kristne og 

muslimer og å gi menighetene gode forutsetninger for å vitne om Jesus for muslimer.  Dette arbeidet 

tar stadig nye former, og har nylig blitt introdusert i en ny region sør på Madagaskar. 

 

Misjonær Landy Bakke besøkte Synoden i Tulear i september 2016, for å informere Shalom, og 

motivere synoden til å starte et tilsvarende arbeid også der. Synodepresidenten (tilsvarende norsk 

Biskop) var motvillig. Han mente at muslimene ikke var interessert i å lære om kristen tro, ettersom 

de var rike og mektige, og allerede ble sett opp til i regionen. Men da Landy kom tilbake for å holde 

kurs i mai i år hadde han ombestemt seg, ettersom arbeidet allerede hadde hatt god effekt. Nå vil 

han lede arbeidet med «Shalom» i Tulear. Han sier at «Gud er glad i alle folkeslag, og enhver muslim 

er spesiell for Gud, derfor må jeg dele Kristi kjærlighet med dem også!» 



 

 

Dette er en tidligere muslim som har latt seg døpe etter kontakt med Shalom-arbeidet. Hun er 
fortsatt gift med en muslimsk mann, men barna hennes har døpt seg i FLM. Hun har veldig lyst til å 
lære om hvordan hun kan dele evangeliet med sine muslimske venner og familie. 
 

Farihimena 
Farihimena betyr rød sjø, og er en omsorgslandsby som ligger tre mil utenfor Antsirabe. 

Omsorgslandsbyen drives av hyrdebevegelsen, og var utgangspunktet for en stor vekkelse som fant 

sted i 1949. Siden den gang har det blitt arrangert vekkelsesstevne i Farihimena hver vinter. Hyrdene 

blir her innviet til tjeneste etter en to-årig utdannelse, og har som oppgave å evangelisere, be for 

syke og besøke mennesker som søker deres hjelp. Den siste dagen på stevnet blir nye hyrder innviet. 

NMS støtter presteutdannelsen i FLM, og prestene har en viktig rolle i å veilede og støtte hyrdene i 

deres virksomhet. Det er i dag 42 000 innvidde hyrder, og de utgjør en betydelig del av kirkens 

diakonale arbeid i samfunnet. 

 

 



 

Lovasoa 
Kompetansesenteret i Antsirabe fortsetter å ta imot norske studenter, arrangere kurs og 
konferanser, og tar imot gjester til museet, arkivet og gjestehuset. I år kommer flere enn 150 norske 
studenter til Lovasoa for å ha praksis ved ulike kirkelige og offentlige institusjoner. Det er i hovedsak 
sykepleie-, ergoterapi-, vernepleie-, medisin-, tannlege-, sosialpedagog-, og lærerstudenter som 
kommer. Misjonær Siri Nyen har som oppgave å følge opp studentene både faglig og sosialt. 
Det er et utfordrende og variert arbeid. Målet er at studentene skal sitte igjen med gode faglige 
erfaringer, og oppleve at de har fått innblikk i en annen kultur, blitt kjent med gassere og fått en 
opplevelse av hvordan misjon og kirkelige institusjoner har bidratt - og bidrar - i det gassiske 
samfunnet. De får også oppleve hvor viktig troen på Jesus er for mange mennesker her i Antsirabe.  
 
Her er det lærerstudenter fra NLA som er med og planter ris sammen med noen kvinner i en landsby 
utenfor Antsirabe.  
 

 

 


