
Ble rusfri med spaden i hånden
Rabemananjara Jean Michel hadde ikke fast arbeid. I ung alder ble han rastløs og begynte å 
ruse seg. Noen år senere kom han til en omsorgsby på Antsirabe drevet av hyrdebevegelsen. 
Han var langt nede, både psykisk, fysisk og åndelig. Men omsorg, forbønn, bibelstudier og 
jordbruksarbeid forandret livet hans.

Helbredende effekt
– Praktisk arbeid har hatt en helbredende effekt på sinnet mitt. Å bevege seg gjør godt. Jeg 
synes det er kjekt å dyrke grønnsaker, og ofte har jeg ikke lyst til å forlate arbeidet på åkeren, 
forteller Jean Michel som nå er helt fri fra narkotika- og alkoholavhengighet.
Men selv om han er frisk, er han ikke klar for å reise hjem helt ennå.
– Jeg trives svært godt her i omsorgsbyen, og ønsker å få maksimalt ut av oppholdet. I tiden 
fremover er målet å bli kjent med Guds Ord og livet med Jesus.

Hekta på dyrking
Han har fått blod på tann når det gjelder grønnsaks- og fruktdyrking.
– Det jeg lærer om dyrking skal jeg ta med meg hjem. Forhåpentligvis kan jeg også komme i 
gang med husdyrhold når jeg senere skal stå på egne bein, forteller Jean Michel som kom til 
omsorgsbyen Ambohimahazo i 2016.
Senteret drives av hyrde- og vekkelsesbevegelsen i Den gassisk-lutherske kirke (FLM). Det er over 
150 slike sentere i FLM. Men med sine 160 psykiatriske pasienter, er Ambohimahazo på 
Antsirabe et av de største. Omlag 60 av klientene på dette stedet er aktive i jordbruksarbeidet.

Samarbeid og utveksling
Norske studenter som har faglig utvekslingsopphold på Madagaskar blir ofte utfordret til å delta 
i arbeidet i Tobien. Studentene kommer fra en rekke universiteter og høyskoler i Norge, og det 
hele koordineres av kultur- og kompetansesenteret Lovasoa i Antsirabe. Utvekslingen er ledet av 
en misjonær fra NMS. Samarbeidet gir anledning for studentene å bidra med sin kunnskap, 
samtidig som de tar med seg nye perspektiv og uvurderlig erfaring tilbake til Norge.
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Hyrde Randria Barijaona Josef til venstre i bildet og klient Rabemananjara Jean 
Michel (med spade helt til høyre) er enige om at det er god terapi å grave i jorda
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Hva gjør vi på Madagaskar?
Vi støtter kirken gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging. 
Kirkens fokus på å bedre folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Et viktig arbeid er 
knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter landbruk, miljø, helse, 
utdanning og kvinners rettigheter. I byen Antsirabe støtter vi kirkens arbeid blant de fattigste av 
de fattige gjennom alfabetiseringskurs, matutdeling, yrkesopplæring, ungdomssenter og 
barnehjem. Mye av innsatsen skjer ved hjelp av frivillige. Vi støtter også kompetanseutvikling 
i kirken, teologisk utdanning og opplæring innen ledelse, økonomi og antikorrupsjons-
arbeid. Dette er særlig viktig for at kirken skal bli stadig mer selvstendig.


