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Bästa vänner! 

 

Sedan jag senast skrev rundbrev har vi hunnit fira två jular (den europeiska julen och den etiopiska julen) och gå in i 

fastan. Jag tackar för alla hälsningar, brev och paket jag fick till jul, de gladde mig mycket. Här i Etiopien har vi nu gått 

in i den långa fastan före påsk. Framför allt de ortodoxa kristna är noggranna med fastan och i de ortodoxt kristna 

delarna av landet det är svårt att få tag på kött och ägg under fastetiden. Också många protestantiskt kristna håller 

fastan.  

 

I fadderbarnsprojektet, där jag arbetar som rådgivare har vi barn med både muslimsk, ortodox och protestantisk 

bakgrund. Barnen rekommenderas till projektet av Kebele (den lägsta myndigheten, motsvarar en kommundel). Vi har 

300 barn i projektet och de är alla föräldralösa på grund av AIDS. Barnen finns i tre städer, 90 barn i Dessie, 60 barn i 

Kombolcha och 150 barn i Woldiya. Projektet, som är en del av Mekane Yesus kyrkans arbete, vill ge barnen en så 

normal barndom som möjligt och dessutom en utbildning. Barnen bor i sina egna hem, antingen med en av 

föräldrarna som ännu lever, med far- eller morföräldrar eller med släktingar. Några barn bor tillsammans med sina 

syskon och några barn bor med en frivillig vårdnadshavare. Som stödfunktion, i nära relation till projektet har vi tre 

aktivitetscenter (ett i varje stad), dit barnen kan komma på sin fritid. Där de får lära sig praktiska färdigheter som de 

behöver i livet och som deras vårdnadshavare inte inser att de borde lära sina barn och som de inte lär sig i skolan. 

Barnen har faddrar i Finland, som varje månad betalar in en summa till FMS. Projektet har pågått i 12 år och de flesta 

av de 50 barn som först togs med har redan vuxit upp, fått en utbildning och lämnat projektet. Nya barn har hagits 

med när det blivit lediga platser. 

 

De flesta av dem som fått en utbildning och lämnat projektet har hittat arbete. Min magkänsla säger mig att andelen 

som hittat arbete är högre bland våra före detta fadderbarn än bland unga i allmänhet här i Etiopien. Några av dem 

har till och med fått arbete inom Mekane Yesus kyrkans projekt i vår synod.  

 

Ashagrie Nuru har fått en utbildning som sjukskötare. Han var länge utan arbete och det var svårt för honom. Hans 

bror som också var fadderbarn studerade vid universitetet i Mekele och hans mamma, som är hiv positiv arbetade i 

ett storkök, och hade bara en liten inkomst. Ashagrie frågade om han kunde arbeta som volontär i 

fadderbarnsprojektet, det vill säga hjälpa till med allt möjligt i vårt projekt, utan lön. Vi hade stor glädje av honom 

inom vårt projekt ett drygt halvår. Han blev också hembesökare i ett utvecklingsprojekt för handikappade. Aldrig har 

jag sett någon bli så glad som Ashagrie, när det blev klart att han fick 

platsen som hembesökare i handikapprojektet. Och glad var han 

över sin första lön, en liten ersättning för transporter. Sedan blev 

han anställd som socialarbetare i ett av synodens utvecklingsprojekt 

i Dahana, 350 km norrut. I januari flyttades Ashagrie till Woldiya, där 

han nu arbetar som socialarbetare i fadderbarnsprojektet. En 

lämpligare socialarbetare kunde vi knappast hitta, Ashagrie har själv 

vuxit upp i projektet och vet inifrån i vilken situation våra barn 

befinner sig.  

 

Habtamu Muhameds stora intresse var att rita och måla. I Etiopien 

har man inte konst på schemat i skolan, så därför ritar och målar vi 

mycket vid aktivitetscentren. Habtamu tog tidigt ansvar för 

tecknandet och målandet vid aktivitetcentret i Dessie. Han utbildade sig till elmontör, men fick inget arbete efter 

utbildningen. Han var ofta vid aktivitetscentret och förutom ansvaret för konstundervisningen var han ofta i 

Våra fd fadderbarn Ashagrie Nuru, Samuel Nigusu 

och Habtamu Muhamed dricker te vid synodens 

kontor. Ashagrie och Samuel är numera mina 

kollegor. 



 

 

 
 

verkstaden. Tack vare ett litet projekt som riktade sig till unga som lämnat fadderbarnsprojektet, men inte fått arbete, 

kunde Habtamus stora dröm förverkligas. Han kunde börja studera konst vid en konstskola i Addis Abeba. I juni får han 

sin examen därifrån. Han har utvecklats jättemycket under 2½ år i konstskola i Addis. 

 

Samuel Nigusu är säkert den av våra fadderbarn som tillbringat 

mest tid vid aktivitetscentret i Dessie. Han är begåvad, men klarade 

sig trots det dåligt i nationella examen i åk 10 och kom bara in på 

kvällsutbildning till elektronikmekaniker. På dagarna var han vid 

aktivitetscentret och hjälpte till i verkstaden. En tid efter att han 

avslutat sin utbildning fick han halvtidsjobb där. Han var en verklig 

resurs vid aktivitetscentret. Men hans stora dröm var att bli 

chaufför. När en plats som chaufför inom ett av synodens 

utvecklingsprojekt blev ledig, sökte och fick han (till vår besvikelse) 

platsen. Efter ett drygt halvår som chaufför insåg han att det inte 

var en plats för honom. Det var för lite arbete. När platsen som 

ledare för aktivitetscentret i Kombolcha blev ledig visade Samuel sitt 

intresse för det arbetet och fick det. Nu har aktivitetscentret i 

Kombolcha en mycket kompetent ung man, som själv varit fadderbarn och som tillbringat mycket tid vid ett annat 

aktivitetscenter, som ledare. Och när jag behöver hjälp med något hemma, tex att byta varmvattenberedare eller fixa 

det stockade avloppet, så är det Samuel jag ber hjälpa mig. 

 

En lördag i januari kom Samuel, med barnen från aktivitetscentret i Kombolcha på utfärd till Dessie. Det var de barn 

som varit aktivast vid aktivitetscentret som belönades och som fick komma med. De åkte buss till Dessie och vid 

aktivitetscentret i Dessie möttes barnen från Dessie och Kombolcha för en tävlingsdag. Det blev fotboll, volleyboll, 

springtävling och dragkamp. När barnen från Kombolcha skulle vidare till lunch på restaurang vädjade Dessiebarnen 

till Samuel; ”Snälla stanna bara tio minuter till!” Efter restaurangbesöket blev det ännu muséebesök innan hemfärden. 

För barnen blev det en minnesrik dag, då många av dem för första gången i sitt liv var utanför Kombolcha, åt på 

restaurang och besökte ett museum. 

 

Jag ser fram emot en annan minnesrik dag. I slutet av maj blir det 

invigning av kyrkan här i Dessie. I förra brevet hoppades jag i det här 

brevet kunna bifoga ett foto där yttertaket är på plats, men tyvärr 

så kan jag inte det. Enormt mycket har hänt under tre månader, 

men taket är inte på plats ännu. Det borde komma på plats just de 

här dagarna. Det blir spännande att se hur mycket som är på plats 

om två månader när kyrkan invigs... Det har hela tiden varit klart att 

det är en halvfärdig kyrka som invigs, men efter invigningen 

kommer man att börja fira Gudstjänst där. Det blir som att komma 

hem, när man igen börjar fira Gudstjänst på den plats där den förra 

kyrkan stod. Vi får hoppas att de medel som behövs för att 

färdigställa kyrkan efter invigningen hittas någonstans.  

 

Tacka med mig: 

• för de fadderbarn som fått en utbildning och 

som fått jobb 

• för det arbete som Mekane Yesuskyrkan gör 

bland de svagaste i samhället 

• för att kyrkbygget går framåt 

 

 

 

Be med mig: 

• för kyrkbygget, förberedelserna för 

invigningsfesten av kyrkan och för 

invigingsfesten 

• för finansieringen av färdigställandet av 

kyrkan 

• att allt fler nås av evangeliet  

 

Med bön om Guds frid och välsignelse,  Christine Björkskog 

Samuel och barnen från Kombolcha utanför 

Dessie museum. 

Stödtaket på kyrkbygget är på plats och det rivs 

när det riktiga taket är på plats. 


