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I tillegg møter:
Økonomileder: Ragnar Falch
Bistandskonsulent: Anne Ng Forster
For Metodistkirkens kvinner: Alida Markaskard, fra 1. august Hege Bergjord
For Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund: Magnus Skånlund, fra 1. august Åse Karen
Mortensen
ET KREVENDE ÅR
Kalenderåret 2020 var året som ble fullstendig dominert av den globale pandemien Covid-19.
Partnerne våre opplevde lock-down og stengte banker. I Norge ble det restriksjoner på reiser
slik at ingen har vært på tjenestereiser siden februar 2020. PID samarbeidet har likevel blitt
gjennomført til tross for smittevernsbestemmelser og karantener, ved partnernes
omstillingsevner og innovativ bruk av Teams- og Zoommøter og andre sosiale medier. Et
annet slag som året ga oss, var biskop John K. Yambasus dødsfall 16. august. Han var
biskopen som inviterte MM og PID til Sierra Leone, det oppstod et spesielt tillitsforhold
mellom han og oss. Han var biskopen som fulgte levende med i utviklingen av PID,
responderte på utfordringer og fulgte opp både nasjonale og internasjonale medarbeidere.
Blant biskopene var han vår støttespiller nummer én. Vi lyser fred over hans minne.
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VÅRT OPPDRAG
Gud kaller kirken til tjeneste i verden ved forkynnelse og diakoni, ord og gjerning, gjennom
kirkens misjon. Metodistkirken er et fellesskap som bekrefter alle menneskers verdi og
betydningen av samhandling i Guds skapelse. Det er kirkens oppdrag å forme disipler for
Jesus Kristus slik at verden forandres. Som Guds folk vil vi kjempe for fred og forsoning og
vise Guds kjærlighet overfor sårbare mennesker. Vår målgruppe er menn, kvinner og barn i
alle kulturer og av alle nasjoner. Kirkens misjon er både lokal og global. Vårt fokus er det
globale, men det globale arbeidet finner sin uttrykksform i lokale aktiviteter og prosjekter. Vi
uttrykker vårt hellige kall til misjonal tjeneste med ordene: Tro virksom i kjærlighet (Gal 5.6)

HOVEDSATSNINGSOMRÅDER
Planer for strategi og handling for misjonsarbeidet
Vårt arbeid er i samsvar med Metodistkirkens Strategiplan og med de fire fokusområdene:
1. Diakoni
2. Lederutvikling
3. Nye Fellesskap
4. Global Helse og Fattigdomsbekjempelse
Dette er viktige elementer som vi har fokus på globalt og lokalt. Vår diakonale arv er en
respons på Guds kjærlighet uttrykt gjennom holdninger og handlinger til beste for
medmennesker og skaperverket.
Programmene Chabadza, CELAD og CODEVPRO gjennomfører ledertrening gjennom alle
prosjektene i lokalsamfunnene. Nye fellesskap dannes hver gang et nytt lokalprosjekt blir
startet. Alle prosjektene våre er tiltak for å bekjempe fattigdom og urettferdighet og er relatert
til utdannelse, helse og sanitær, infrastruktur og jordbruk.
MM stiller seg med sin strategi bak den globale agendaen om å innfri FNs bærekrafts mål 117. Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stanse klimaendringene innen 2030.
Metodistkirken mot 2030
Sammen med de andre fagrådene har MM også vært involvert i utviklingen av
fremtidsdokumentet Metodistkirken mot 2030, som ble lagt frem på ÅK 2020. Spesielle
anliggende for MM i arbeidet med dette dokumentet har vært å bekrefte behovet for
samarbeid for fremgang, samt verdien av lokalt eierskap som viktig, basert på vår erfaring fra
våre partnere.
MISJONSPROSJEKT STØTTET AV NORAD
I LIBERIA, ZIMBABWE OG SIERRA LEONE
Partnership in Development (PID) er et program som støtter prosjekter som initieres og
gjennomføres av lokalsamfunn. En lokal/nasjonal ledelse har hovedansvaret for søknader,
gjennomføring, rapportering og økonomi. Programmet er en form for dugnad, det vil si at vi
gjør noe sammen i lokalsamfunnet. I stedet for den vanlige modellen med giver og mottaker
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søker PID en modell der Metodistkirken i Norge i stedet blir en aktiv medarbeider sammen
med nasjonale medarbeidere med delt ansvar for resultatene. Modellen søker å bygge en
plattform av verdighet, respekt og likeverdighet og har som mål å etablere lokalt eierskap og
bærekraft. Vårt mål er å forsøke og erstatte avhengighetssyndromet med gjensidighet og
jevnbyrdighet i landsbysamarbeidet. Det handler om ressursmobilisering.
PARTNERSHIP IN DEVELOPMENT
Zimbabwe – CHABADZA
Chabadzaprogrammet er på slutten av sin andre 5-års periode (2017-2021) med støtte fra
Digni.
Året 2020 kom som et sjokk der Covid-19 sporet av progresjonen for arbeidet i
lokalsamfunnene. Samfunnet ble nedstengt og programmet kom først i gang igjen etter at
myndighetene ga tillatelse. Tillatelsen var betinget av at Chabadza integrerte Covid-19 tiltak
inn i det øvrige lokale prosjektarbeidet.
Ved siden av partnerskap med ulike lokalsamfunn, arbeider Chabadza i tråd med nasjonale og
internasjonale humanitære prinsipper. Alt i alt gjennomfører Chabadza arbeidet i henhold til
regjeringens Vision 2030, de globale ambisjonene om bærekraftsmålene (SDGene) og Africa
Agenda 2063. Dette innebærer en multisektor tilnærming som dekker sivilt samfunn,
utdannelse, jordbruk, helse og infrastruktur. Tilnærmingen adresserer behov i sårbare
lokalsamfunn over hele landet.
Chabadza startet opp 7 nye PID prosjekter i 2020, de har overført 8 prosjekter fra tidligere, og
3 er ferdigstilte. Chabadza hadde 18 opplæringer i landsbyene i tillegg til mange Covid-19
bevisstgjøringer i rapporteringsåret. Til sammen er 292 mennesker opplært i
organisasjonsferdigheter og 10 356 mennesker ble nådd med opplæringen. Opplæringen
innebærer også jordbruksaktiviteter, noe som viser tydelig tilbake på Use Your Talents
kursene, som staben tidligere har deltatt på.
Prosjektene responderte på bærekraftsmålene nr. 1,2,6, og 8 som alle fokuserer på å utrydde
fattigdom og sult, legge til rette for rent vann og gode sanitærforhold og fremme anstendig
arbeid gjennom boring av brønner og jordbruksarbeid. I tillegg svarte programmet på mål nr.
3 ved å sikre helse og velvære ved å legge til rette for økt kompetanse og bedre folkehelsa
gjennom forbedring av klinikker og Covid-19 bevisstgjøring. Chabadza-kampanjen for å
forebygge Covid-19 ble så bra at den ble holdt fram på nasjonalt TV. Etter reallokering av
prosjektmidler til Covid-19 kampanjer, skaffet programmet PPE materiell til 30 000 studenter
i Zimbabwe. Staben gjennomførte bevisstgjøringskampanjer med en stor lastebil som kjørte
rundt i lokalsamfunnene og nådde over 50 000 mennesker. God utdanning, mål nr. 4, ble
ivaretatt ved å bygge inkluderende og gode skoler. Tverrgående opplæring dekket temaene
likestilling (mål nr. 5) og fred og rettferdighet (16). Mål nr. 17, samarbeid for å nå målene,
nåes gjennom Chabadza samarbeidet mellom Chabadza og lokalsamfunnene, Chabadza og
lokale myndigheter og mellom Zimbabwe og Norge.
Chabadza gjennomførte sin mid-term-evaluering på slutten av 2020. Evalueringen
understreker at Chabadza er blitt styrket gjennom ansettelsen av ny kvalifisert økonomimedarbeider i staben. Staben har arbeidet med kompetanseheving gjennom universitetsstudier. Chabadzastyret må vurdere om programmet burde registrere seg som PVO (Private
Voluntary Organization) for å tilknytte seg nye partnere lettere. Det blir anbefalt at Chabadza
gjør det samme som CELAD og CODEVPRO, ved å skaffe seg frivillige (COBIPER) ute i
3

4

felten, for å avlaste staben. Evalueringen anbefaler en ny søknadsperiode 2022-2026 for
Chabadza.

Liberia – CODEVPRO (Community Development Program)
CODEVPRO er inne i tredje 5-års periode (2018-2022) med støtte fra Digni. På grunn av et
svært turbulent Covid-19 år i 2020 opplevde også CODEVPRO negative virkninger på
prosjektarbeidet. CODEVPRO oppnådde likevel 95% av sine planlagte mål for året. Resten
av ressursene ble brukt til Covid-19 kampanjer. Gjennom COBIP programmet (de frivillige)
ble det delt ut personlig beskyttelsesutstyr, bøtter for desinfeksjon med tappekran, håndsprit,
ansiktsmasker, hansker, termometre, plakater og annet materiale til 3 340 husholdninger i 114
lokalsamfunn og landsbyer rundt om i Liberia for å stanse smitten. De frivillige bodde i
landsbyene i 3 måneder for å fortsette bevisstgjøringen om viruset, personlig hygiene, gender,
klimaendringer og andre tverrgående temaer.
CODEVPRO startet opp 7 nye PID prosjekter i 2020,5 ble ferdige mens 2 fortsetter inn i
2021. CODEVPRO hadde 27 opplæringer i landsbyene i 2020. Til sammen er 350 mennesker
opplært i organisasjonsferdigheter, myndiggjøring, fred og forsoningsarbeid,
inntektsbringende aktiviteter og valgtrening. I alt ca 6 000 mennesker ble nådd med
opplæringen.
CODEVPRO gjennomførte sin midt-evaluering på slutten av 2020. Rapporten understreker at
utvikling er en prosess og ikke en hendelse. Lokalsamfunnet har alt som trengs for å bevege
både mennesker og samfunn framover, og at tankesett og holdninger er det som hindrer vekst.
Programmet ble utfordret til å legge mer vekt på landsbyens selvmyndiggjøring og økt
beslutningspåvirkning av lokale myndigheter. Rapporten konkluderte med at analfabetisme er
hovedårsaken til manglende bærekraft.
Sierra Leone – CELAD (Community Empowerment for Livelihood and Development)
CELAD er inne i andre 5-års periode (2018-2022) med støtte fra Digni.
Prosjektgjennomføringen hadde enorme utfordringer som et resultat av Covid-19 pandemien.
Regjeringens restriksjoner på reiser mellom distriktene og forbudet mot offentlige
forsamlinger førte til mange forsinkelser. Staben og de frivillige CoBIP`ene (Community
Based Integrated Package) intensiverte opplæringen for forebygging av smitte og Cobipene
brukte direkte metoder for å engasjere landsbyfolk. For å nå alle gikk de fra hus til hus og de
brukte tolk for å nå de som ikke behersket engelsk.
CELAD startet opp 7 nye prosjekter i 2020, 3 er ferdige mens 4 fortsetter. CELAD har hatt
182 opplæringer i landsbyene i 2020. CoBIP`ene gjennomførte mange av disse. Til sammen
er 526 mennesker opplært i organisasjonsferdigheter. Temaer er anti-korrupsjon, gender,
miljø og menneskerettigheter. 7 900 mennesker ble nådd med opplæringen.
Menneskerettigheter er et av temaene som det blir undervist i. De fleste tverrgående temaer er
basert på rettigheter. Lokalsamfunnene blir lært at menneskerettigheter inkluderer rettigheter
for alle, uansett minoritet. Eksempler på dette er lik adgang til landsbyanlegg, lik adgang til
tilbud, rettigheter til å uttale seg fritt, rett til å forsamle seg og rett til felles identitet.
Dette har åpnet sinnene og hjertene slik at landsbyboerne nå er bedre rustet til å stille
spørsmål om sine rettigheter. Alle deltar på like fot i CELAD programmet uansett kjønn,
etnisitet, stamme eller tro. Etter opplæringene har de fått større frimodighet til å utfordre
rettighetsbærerne; lokale autoriteter og landsbyeldste for å legge fram sin sak.
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I 2020 skulle CELAD ha vært vertskap for årets kompetanseseminar. Dette ble avlyst og
flyttet til 2021. CELAD skal også gjennomføre en midt-evaluering i løpet av 2021.
West Africa Regional Centre (WARC)
29. februar 2020 hadde vi et WARC møte i Monrovia, Liberia der representanter fra Digni var
til stede sammen med representanter fra både Sierra Leone, Liberia og Norge.
Generalsekretær Bø i Digni gjorde klart at det ikke var mulighet for Dignistøtte utover det
som er gitt. Det er nå opp til WARC selv å skaffe nye partnere som kan bidra med økonomisk
støtte. Årskonferansene i Sierra Leone og Liberia har fulgt opp løftet sitt om å spleise på
lønnen til forsknings-koordinatoren. Covid-19 pandemien har preget WARC kontoret også,
noe som resulterte i at arbeidet med å rekruttere ny forskningskoordinator ikke var på plass
før på slutten av året. Han startet sitt arbeid 1. januar 2021 og har prøvetid på 3 måneder.
UMU universitetene har engasjert to studenter på masternivå, en fra Sierra Leone og en fra
Liberia som skal forske på PID prosjekter i de to landene. De startet sitt feltarbeid ved
årsskiftet 2020/21.
PID-prosjekter støttet av norske menigheter
Vi formidler evangeliet i ord og handling gjennom søsterkirker og nasjonale medarbeidere.
Gjennom alt tilstreber vi å treffe mennesker der de bor. Vi bruker Partnership in Development
prosjektene (PID) i så mange menighetsprosjekter som mulig. Engasjementet rundt PID har
fortsatt på det samme høye nivået gjennom 2020. Når en menighet har avsluttet et prosjekt,
har det ikke tatt lang tid før vi på misjonskontoret får en henvendelse om å finne et nytt
passende prosjekt til dem.
Noen menigheter har valgt andre løsninger utenfor PID, og utfører sin tjeneste gjennom det
sosialt/diakonale arbeidet i Litauen og gjennom evangeliserende og kirkebyggende arbeid i
Liberia og Zimbabwe.
Vi gjør misjonsarbeidet synlig og levende i kirken vår, og skaper et felleskap preget av
gjensidig omsorg, – solidaritet og – bønneansvar. Gjennom opplæringer og prosjekter bidrar
vi til at mange mennesker får oppleve økt myndiggjøring og et bedre liv i våre partnerland.

Pågående og avsluttede misjonsprosjekter i 2020/21:
Arendal
Arendal julemessa
Bergen, Centralkirken

Tiama Junction, latrine og
vannpumpe

Bergen, Centralkirken
Søndagsskolen
Bergen Første,
Fyllingsdalen
Bodø

Weinsue, K. Daibolo skolen, møbler

Liberia

Penguma, latrine på markedet

Sierra Leone

Mudzamiri, Administation Block ved
skolen
Levuma, latrine
Kobolia, vannpumpe
Har ikke menighetsprosjekt gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap

Zimbabwe

Drammen
Egersund
Elverum

Sierra Leone

Har ikke menighetsprosjekt gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap
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Sierra Leone
Liberia
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Finnsnes
Flekkefjord
Fredrikstad

Frank Diggs Town, Barneskole
Lupote, Vannpumpe
Chemutamba, Barneskole

Liberia
Zimbabwe
Zimbabwe

Halden

Weinsue, K. Daibolo skolen, latrine

Liberia

Hammerfest
Harstad/Narvik

Manjama, vannpumpe
Har ikke menighetsprosjekt gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap
Jundu Town, rehabilitering av skolen

Sierra Leone

Penguma, marked
Chatindo, Vannpumpe
John Dean Town skole, interiør
Saungweme, Barneskole Skolebygg 2
Har ikke menighetsprosjekt gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap
Har ikke menighetsprosjekt gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap
Yarkpolola, Vannpumpe
Magburaka, skole
Sayllu, primary school
Har ikke menighetsprosjekt gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap
J.S. Pratt, High School
Moriba, Imperi Primary School
Gondama, kulverter
Lungi, Barneskole
Har ikke menighetsprosjekt gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap
Mutambara
Gentroyeah UMC
Garjay
Conference Hall, Camphor Mission,
St. John District
Weinsue, K. Daibolo skolen

Liberia
Zimbabwe
Liberia
Zimbabwe

Velley-ta, Kirken
Jundu Town, rehabilitering av skolen
Bettey Carew`s training Center
Birzai menighet, klær
Kybertai, fattige familier
Tolomani, vannpumpe
Arnoldine, Secondary School
Har ikke menighetsprosjekt gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap
Gbangbatoke, latriner
Har ikke menighetsprosjekt gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap
J.S. Pratt, oppussing av skolebygg
Chapanduka, vannpumpe

Liberia
Liberia
Sierra Leone
Litauen
Litauen
Liberia
Zimbabwe

Haugesund
Horten
Hvittingfoss
Hønefoss
Kjølberg, Petrikirken
Kongsvinger
Kragerø
Kristiansand
Larvik
Lillestrøm
Lista
MBU
Molde
Moss
Mysen
Oslo, Bjølsen
Oslo, Centralkirken, messa*
Oslo, Centralkirken *

Oslo Grünerløkka
Oslo, Imco
Porsgrunn*
Sandnes
Sarpsborg
Skien *
Skånland*
Sotra
Stavanger
Svolvær
Tistedal
Tromsø
Trondheim
Øståsen
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Sierra Leone
Liberia
Sierra Leone
Sierra Leone
Sierra Leone
Zimbabwe
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia

Sierra Leone
Liberia
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* er prosjekter som ikke får Noradstøtte. Prosjekter uten Noradstøtte i våre samarbeidsland
jobber likevel i tråd med PiD-metoden, sammen med våre partnere.
Kompetanseseminar 2020
Kompetanseseminaret 2020 i Sierra Leone ble avlyst pga Covid-19.

FADDERPROGRAMMENE I LIBERIA, SIERRA LEONE OG ZIMBABWE.
Fadderprogram i Liberia og Sierra Leone og Old Mutare i Zimbabwe.
For 200 kroner i måneden dekkes skolepenger, skoleuniform, gymtøy, sko, skolesekk og
skolemateriell for et barn i et av våre samarbeidsland. Til sammen støtter vi 100 barn i hvert
land. Dette betyr at beløpet fadderne betaler ikke går til ett enkelt barn, men til alle barna i
programmet. Fadderne vil få oppdatering og bilder av en gruppe barn som representerer alle
barna i programmet og deres hverdag. Dette gjelder også ved barnehjemmet Fairfield
Children`s Homes på Old Mutare. Her er det ca. 75 barn i alderen 0-18 år, fordelt på 8 hus
med hver sin «mor». Fadderprogrammet ved Old Mutare støtter den daglige driften av
barnehjemmet, som blant annet innebærer skolepenger
Fadderprogram på Mutambara i Zimbabwe.
I 2005 startet vi opp et fadderprogram på Mutambara i Zimbabwe. I dag er det 172 barn på
Mutambara som mottar støtte. Gjennom dette programmet dekkes skoleuniformer, sko og
skolemateriell, samt betaling av skolepenger for alle barna.
Vi får stadig flere faddere til fadderprogrammene. Ved utgangen av 2020 hadde vi 264
faddere, flere er velkommen!
ANDRE MISJONSPROSJEKT SOM IKKE ER STØTTET AV NORAD
• Zimbabwe: Mutambara: mat til gravide, barneledede familier og uteklinikker ved
Sommerfestens innsamling.
• Zimbabwe: Misjonsmessa i Centralkirken i Oslo samler inn til Mutambara.
Lokalsamfunnet i Lupote får støtte utenfor PID fra Flekkefjord menighet.
• Liberia: Støtte til Gentroyeah Metodistkirke, Conference Hall for St. John River District
på Camphor Mission. (Centralkirken i Oslo) og Velley-Ta Metodistkirke (Porsgrunn).
Støtte/pensjon til tidligere medarbeidere. Stipend til studenter for PID forskning. Garjay
(Oslo Central).
• Litauen: Skien og Skånland har kontakt med menigheter i Litauen og støtter disse. Det er
støtte til sosiale tiltak i menighetene Birzai og Kybertai.
VOLONTØRPROGRAM
MM undersøker for tiden muligheten av å etablere et volontørprogram i forbindelse med
Child Reintegration Center (CRC) og Mercy Hospital i Bo, Sierra Leone. Covid-19 og biskop
Yambasus dødsfall har satt progresjonen kraftig tilbake.
INFORMASJON TIL OG KOMMUNIKASJON MED MENIGHETENE
• Hjemmesiden www.misjonsselskap.no oppdateres jevnlig og er godt besøkt.
• Informasjon på Facebook og Instagram.
• Godt samarbeid med Brobyggeren, både Misjonsnummer og misjonsstoff i de fleste
nummer av bladet.
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•
•
•

Misjonsrådet og ansatte pleier å besøke menigheter og grupper på misjonsdager,
formiddagstreff og andre menighetssamlinger der vi blir invitert. Dette ble avbrutt fra og
med 12. mars pga Korona pandemien.
Partnere fra Afrika besøker menigheter i Norge når de kommer på besøk.
Digitalt misjonsmarked i samarbeid med MBU på sommerfesten.

SAMARBEIDSPARTNERE I NORGE
Digni
Vi er medlem av Digni som er en paraplyorganisasjon for 20 misjonsorganisasjoner. Digni er
vårt bindeledd til NORAD. De fleste møtene med Digni i 2020 var virtuelle møter.
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund
Godt samarbeid med MBU. Medlem fra MBU sitter i Misjonsrådet.
Metodistkirkens kvinner
Medlem fra Metodistkirkens Kvinner har sete i Misjonsrådet. Noen menigheter har
misjonsgrupper (MK-grupper).
Økumeniske samarbeidspartnere
Samarbeid med Misjonsalliansen, Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd, Norme og andre
økumeniske samarbeidspartnere.
Internasjonalt samarbeid innen Metodistkirken
The General Board of Global Ministries – GBGM. Misjonssekretær er medlem av styret fra
2016 og møter 2 ganger i året. GBGM møtene i 2020 var virtuelle møter.
European Commission on Mission (ECOM)
ECOM er en komite som rapporterer til European Methodist Council med møte en gang i året.
Leder og misjonssekretær er representanter. ECOM møtene i 2020 var virtuelle møter.
Fund for Mission in Europe (FMIE)
Standing committee under European Methodist Council med møte en gang i året.
Misjonssekretær er representant.
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Åse Karen Mortensen, Marianne Munz, Liv Berit Carlsen,
Victor K. Sekyere, Hege Bergjord, Ingull Grefslie, Johanna Lundereng,
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