
Gir aldri opp

– Misjonsarbeidet i Mali er som en elv som renner. Når hindringer kommer i veien finner 
strømmene av vann en ny vei. Vannet lar seg aldri stoppe,  sier Magadji Thomas fra Kamerun, 
som nå har vært direktør for arbeidet i Mali i litt over ett år. Sammen med en modig og 
utholdende flokk av misjonærer fra Benin, Nigeria og Kamerun fortsettes arbeidet, til tross for en 
veldig utfordrende sikkerhetssituasjon.

– Hvis vi skal bruke talemåter fra Bibelen kan man si at vi i stor grad har måttet forlate vårt 
«Jerusalem» – altså områdene i nord der vi tidligere jobbet mest – og at vi har funnet nye 
muligheter i «Judea» lenger sør. Vi har nå tre misjonærfamilier som har startet nytt arbeid i 
områder med stor tilflytning av fulanier som flykter fra nord, fortsetter Thomas.

Seminar for kristne fulanier

«Det du har hørt skal du gi videre» (2. Tim. 2.2)

Thomas har nettopp kommet hjem fra en reise til de farlige nord-områdene. Der var han med 
på et seminar for kristne fulanier som har lederoppgaver i menighetene og på leirene som 
arrangeres for familier, ungdommer og kvinner. Målet med seminaret var å styrke og 
oppmuntre disse lederne.

Det ble undervist mye om det å ta vare på sitt eget åndelige liv og å dele troen med andre. 
Metoden Use Your Talents inspirerer til å ta lokalt ansvar og se muligheter.

Frode Brügger Sætre tilbake i Mali

Er Guinea neste stopp?

NMS-misjonær Frode Brügger Sætre har vært i Norge det siste året, på grunn av korona-
pandemien. Nå i november reiste han tilbake til Mali for å se på mulighetene for fortsatt 
misjonærtjeneste. Sikkerhetssituasjonen har dessverre blitt enda vanskeligere i løpet av det siste 
året. En av mulighetene som vurderes er å flytte arbeidet Frode har stått i til nabolandet Guinea. 
Mer om dette i neste nyhetsbrev.
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Urolighetene i Mali fører til at flere misjonærer jobber 
lenger sør. Kun én misjonærfamilie bor fremdeles i de 

lovløse nord-områdene. (Foto: Ole Harald Neergård)



Illustrasjonsfoto Foto: NMS-info

Hva gjør vi i Mali?

I Mali retter arbeidet seg i hovedsak mot fulaniene, et nomadefolk med en sterk og stolt 
tradisjon. Vi har fokus på å formidle Jesu ord og gjerning på en forståelig måte som 
ligger tradisjonen nær og bruker tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape 
tillit og respekt. I vår måte å arbeide på ønsker vi å ta hensyn til alle sider av menneskers 
behov. Derfor er vi også engasjert i kampen mot omskjæring av unge jenter og 
i andre diakonale prosjekt

Sammen i bønn for Mali

– Den viktigste delen av arbeidet skjer når vi står på 
knærne, sier Thomas. Han har mange bønneemner han 
ønsker å dele med menigheten din:

• Takk for de lokale kristne fulaniene og misjonærene 
som fortsetter arbeidet med utholdenhet, mot og 
trofasthet. La oss be om at Gud må beskytte og lede 
både lokale kristne og misjonærer.

• La oss takke og be for den ene misjonærfamilien som 
fortsatt holder stand i nord-områdene, og de tre 
familiene som har startet nytt arbeid lenger sør.

• Takk for at Frode Brügger Sætre fikk mulighet til å 
reise til Mali igjen. La oss be for fortsettelsen av det 
viktige arbeidet han er med på. Be spesielt for 
avgjørelsen som skal tas når det gjelder oppstart i 
Guinea.

• Styret for arbeidet i Mali samles i Kamerun i 
begynnelsen av desember. Be for alle som skal reise 
dit, for møtet og for alle saker som skal tas opp.Misjonær Frode Brügger Sætre var 

nettopp tilbake i Mali for første gang 
på halvannet år. I neste nyhetsbrev får 
dere vite mer om Frodes arbeid videre. Les mer om Mali og 

arbeidet på:
nms.no/finndinmenighet


