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Det første informasjonsskrivet i år skal handle om Pakistan, for jeg har nettopp hatt besøk av 
biskop Humphrey Peters derfra, og sammen har vi deltatt på det årlige partnermøtet for 
europeiske partnere av Church of Pakistan. Han er ledende biskop for kirken og samtidig 
biskop for Peshawar bispedømme. 

NMS har et økende fokus på 
Pakistan, og landet sorterer 
inn med Midtøsten i «NMS-
geografien». Kanskje ikke så 
rart i og med at islam er 
majoritetsreligonen og at de 
dermed har mange av de 
samme utfordringene som i 
Midtøsten. 

De siste årene har NMS 
støttet søndagsskolen i 
bispedømmet rundt Lahore, 
et aktivt og kreativt arbeid 
med god oppføl-ging både 
av ledere og barn. I 35 
menigheter driver 225 

lærere søndags-skole for 7850 barn. Hvert år arrangerer de workshop og ledertrening for 
lærerne og «fargedag», julespill og gateparade for barna i tillegg til selve søndagsskolen. 

I fjor bidro NMS også til et 
seminaropplegg for kvinner 
fra ulike religioner i 
Peshawar bispedømme. 
CoP inviterte til samling i 
fem byer der det ble 
forelest og arbeidet i 
grupper med spørsmål 
relatert til fred og forsoning. 
For mange var det første 
gang de satt rundt et bord 
med mennesker fra en 
annen religion enn sin 
egen. En av dem, en 
muslimsk husmor, 
formulerte seg slik etter 

kurset: Før kunne jeg aldri tenke meg å drikke vann av samme glass som en hindu eller en 
kristen, men nå gjør det meg ikke noe.  

Jeg hadde gleden av å være sammen med 
biskopen på områdemøte på Furutangen, 
og det er ingen tvil om at det gjør inntrykk 
å høre om situasjonen for kristne i Pakistan 
med selvmords-bombere og forfølgelse. 
Og så parallelt med det høre om arbeidet 
for å bygge bro mellom grupperingene slik 
at alle kan leve sammen i fred. 

  



Så noen glimt fra Egypt. 
På det diakonale senteret 
feiret de nettopp morsdag 
og overrakte gaver til 
mødrene. 

I etasjene over arbeides 
det med å få ferdig 
eldrerommene, for det 
siste nå er at de tar imot 
noen av nabolagets gamle 
og tilbyr pleie og 
oppfølging både sosialt og 
medisinsk. 

 

Bibelselskapet i Egypt deltok som vanlig på den store bokmessa i Kairo i februar. De hadde 
to stands i år. Den ene fokuserte på barn og unge, noe de fikk svært gode tilbakemeldinger 
på. Det gir ikke like mye penger i kassa som en “voksen” stand, men jammen er det 

strategisk. - Vi kjørte 
også et opptrinn på 
den store scenen, og 
det viste seg at en 
kvinne fra kultur-
departementet var der 
akkurat da, skriver 
Bibelselskapet. Hun 
kom tilbake til standen 
deres etterpå for å 
takke for forestillingen. 
Før og etter 
Bibelselskapet var det 
opptrinn der de gjorde 
narr av folk og fortalte 
billige vitser, sa hun. 
«Men deres opptrinn 
hadde en helt annen 

tone. Dere bidro med positive og byggende tanker som fikk oss til å fokusere på alt det gode 
som skjer rundt oss. Barna våre trenger å høre det forfriskende budskapet dere forteller!»   

Både i bibelbutikken «vår» i gamle Kairo og på det teologiske fakultetet sin avlegger i 
Alexandria pågår det rehabilitering i vår for å gjøre lokalene mer tjenlige. Jeg gleder meg til å 
se når jeg reiser nedover i april. Kanskje kan jeg sende ut en liten oppdatering i forbindelse 
med den reisen.  

Apropos reiser, så skal NMSU for første gang sende et team til Egypt i sommer. Seks unge 
voksne skal være med på gutteleir på Anafora. Rundt 200 gutter mellom ti og seksten får et 
opphold der istedenfor å havne i elendige sommerjobber. De får gå litt på skole og bidra i 
arbeidet på gården, men først og fremst får de leke og kose seg med forskjellige aktiviteter, 
noe våre norske ungdommer skal være med på. 

Med disse glimtene avslutter jeg vårens nyhetsbrev. Ta gjerne kontakt om det er noe du vil 
spørre om.  

God og velsignet påske! 

Vennlig hilsen fra NMS 

Åslaug Ihle Thingnæs 



 


