
Helsing frå familien Djuve – Jula 2011 
«Alt har si tid», seier Bibelen, og det tenkjer eg ofte på om dagen. Det har vore ein svært spesiell sommar  og 

haust for oss. 

Først vart me jo kalla heim til Noreg midt i mai fordi far min var nær ved å døy. Me kom heim til Halsnøy 22. mai. 

Det var sjølvsagt tungt å koma heim til ein så sjuk far, men gleda var desto større over å kunna vera hos han den 

siste tida. For oss var dette langt frå sjølvsagt sidan me bur i Afrika og berre er i Noreg kvart 3. år.  

Det vart mange fine og også ein del alvorlege stunder me fekk 

i lag. Det er så rart med det, ein kjem nærare innpå kvarandre 

under slike omstende. Men etterkvart vart jo far dårlegare og 

dårlegare og han døydde den 8. juli. 

Me er svært takksame for alle som støtta oss i sorga og dei 

mange som fylgde han  til grava.  Me er også takksame for den 

store hjelpa me fekk til å organisera gravferda. 

Etter det reiste me til Oslo for å slappa av litt og å delta på 

sommarstemnet til «Jesus Church». Då gjekk det ikkje betre 

enn at me akkurat fekk med oss bomba som gjekk av den 22. 

juli. Til all lukke var me ikkje i nærleiken. Men Sverre var såpass nær at han høyrde smellen. Etter det reiste me 

tilbake til Halsnøy for å rydda opp og dela innbuet. Det var ein stor jobb, og me klarte så vidt å koma til 

Trondheim til skulen starta.  

Slik fekk me mykje tid på Halsnøy. Det var kjekt å vera tilbake. Særleg vil eg nemna den gode mottakinga me fekk 

i Halsnøy Misjonsmenigheit. Det gjorde skikkeleg godt. Det vart jo ei avslutning av ein viktig periode av livet mitt, 

og det vart ei fin avslutning. 

Etter dette tenkte me å roa ned resten av tida i Noreg. Men slik gjekk det slett ikkje denne gongen heller. Då me 

var på Halsnøy for å rydda opp i huset, fekk Anne-Lise brått masse blod i urinen. Og som mange av dykk veit, vart 

det påvist at ho hadde nyrestein eller nokre sa nyrebekkenstein fordi den låg så langt oppe. Til alt hell hadde ho 

ingen smerter. Det skulle to operasjonar og forseinking i utreisa til føre alt var i orden.  

Det vart såleis ein hard haust for Anne-Lise og det same vart det for borna. Grunnen 

til at det vart så hardt for borna, var at utreisa vart såpass mykje forseinka at dei 

tapte nesten ein månad på skulen her i Niger. Her i Niger har borna lange feriar, men 

arbeidsbyrda er desto større i skuleåret. Borna var fortvila og gret i starten, men dei 

har kome seg meir og meir ovanpå etter kvart. Denne veka har dei årsprøvar, og dei 

har gått bra. Dei er overlukkelege for det. 

Elles var det godt å koma tilbake til arbeidet. Det mest spennande for meg, var om 

Yahaya som eg hadde engasjert i omsetjingsarbeidet, framleis var interessert i å 

jobba for meg. Han var ikkje sterk nok i engelsk til å jobba åleine, så eg måtte stoppa arbeidet før eg reiste til 

Noreg. Eg hadde nesten ikkje høyrt frå han medan eg var borte og var svært spent på det. Men då eg kom, viste 

det seg at han venta på meg og var meir enn glad for å teikna kontrakt om fast arbeid. Det var eit stort bønesvar. 

Leiarskapet i CELPA her i Niger hadde derimot ikkje lagt til rettes arbeid for oss. Det har difor vorte til at eg har 

konsentrert meg om omsetjingsarbeidet og  denne hausten, og eg er svært glad for  å kunna fortelja at me vart 

ferdige med det første utkastet av omsetjinga av boka «Not I, but Christ» av Watchman Nee i byrjinga av denne 

veka. Det var ein viktig milepæl sjølv om det framleis gjenstår mykje arbeid. Me hadde eigentleg tenkt å ta boka 

«Det Normale Kristenliv» først, men så fall det seg berre slik at me tok den andre først. «Not I, but Christ» er ei 

nydeleg bok med undervisning om det kristne livet utifrå Gal. 2:20. «Det er ikkje lenger eg som lever, men Kristus 



lever i meg» er den gjennomgåande tanken i boka. Det er referat av ein undervisningsserie 

Watchman Nee heldt i Kuling i 1948. Kapitla er ganske sjølvstendige og har nokså ulik 

undervisning. Eg har difor tenkt å trykkja dei som små hefte. Det er to fordeler med det. For 

det første er det ikkje så moderne trykkjeri her som i Europa. Det er svært vanleg å trykkja 

småhefte som ein stiftar og brettar saman på midten. For det andre så er det mange som 

ikkje er så gode lesarar i dette landet. For ein som nettopp har lært å lesa, kan det vera 

mykje meir pedagogisk å porsjonera undervisninga i små hefte enn å samla alt i ei stor bok 

som verkar heilt uoverkomeleg å lesa. 

Anne-Lise avslutta i mai 20 års teneste i SIL Wycliffe. I haust har ho 

konsentrert seg mest om å læra Zarma. Dette språket er fullstendig ulikt 

Hausa. Alt må lærast på nytt. Ho går på språkkurs to kveldar i veka på det 

franske kultursenteret. Dessutan har ho engasjert ei enke i kyrkja, Mme 

AlQuassim som underviser henne på føremiddagane. Dei fleste menn her i 

Niamey snakkar brukbar Hausa, men dei av kvinnene som ikkje har fått 

skulegang, har ofte vore meir eller mindre innestengde i heimen frå dei er 

ganske unge, og snakkar berre heimen sitt språk. Difor er det ekstra viktig for 

henne som kvinne å læra Zarma slik at ho kan snakka med kvinnene. 

Nytt av året er også at me har avtale med Betel om å samla inn 50% av underhaldet vårt sjølve. Takk til alle, både 

menigheiter og privatpersonar, som støttar oss fast eller sporadisk. Eg er glad for å kunna fortelja at så langt har 

me fått inn friske midler til dette og at støtta til arbeidet har gått som før. Kontonummeret for dei som vil gje til 

underhaldet vårt er: 4200.07.58803 Kontoen tilhøyrer Pinsemenigheten Betel, Trondheim. 

Elles har det skjedd ein god del så vel i kristen samanhang som i samfunnet i Niger i haust. Midt i November var 

det eit stort krosstog med evangelisten Dag Heward Mills. Det var nok den største mønstringa som 

protestantiske kristne har gjort nokon gong i Niger. Mange sjuke vart lækte og det vart ei sterk markering av at 

Jesus Lever. Dei som skjønar engelsk kan lesa meir om dette på Dag Heward Mills sine heimesider ved å fylgja 

denne linken. 

http://www.daghewardmills.org/index.php?option=com_content&view=article&id=767&Itemid=344  

Så har også Niger starta oljeproduksjon i haust. Landet produserer og raffinerer no nok olje til å dekkja eige 

forbruk. Men oppstarten av oljeproduksjonen har dessverre vore alt anna enn problemfri. Oljeresservane ligg 

nord for Zinder og det same gjer det nye raffineriet. Etter at produksjonen starta kom det til kraftige opptøyer i 

Zinder som enda med at fleire personar vart drepne. Vidare vart ein bank nedbrend og fleire politistasjonar 

inntekne og ransaka av demonstrantar. Grunnen til bråket er at folk krev billegare drivstoff når no Niger er 

sjølvforsynt. 

Det vart om lag på den same tida avdekka planar om militærkupp her i Niamey. Dette vart til alt hell avverga i 

siste liten.  

Til slutt lyt eg fortelja at Niger dessverre har hatt ein dårleg haust i 2011. Det er store lokale variasjonar i år. I 

vest heilt aust ved grensa mot Chad var regnet svært dårleg og kornet tørka før det skaut. I midt-austre delen av 

Niger var det godt regn, men der har avlingane i store område vorte sterkt skadde av insekter. Niger treng difor 

mykje hjelp frå utlandet for å unngå svolt i 2012. 

Så står det igjen å ynskja dykk alle riktig god jul og eit fredfullt og framgangsrikt nytt år. 

Beste helsing 

Kjellaug, Ragna-Marie, Sverre, Anne-Lise og Rasmus 
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