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Her kommer en liten oppsummering av den siste månedens nyheter fra Kongo.

NORSK AMBASSADØR TIL KINSHASA
 (Ambassadør Jon-Åge Øyslebø og President 
Felix Antoine Tshisekedi)
Endelig er en norsk ambassadør på plass i 
Kinshasa,Dem.Rep.Kongo. Øyslebø har lang 
erfaring med diplomati og utviklingsprogrammer 
fra høye stillinger i UD i Oslo og fra Norges 
ambassader i USA,Polen,Mosambik og Sør-
Afrika. Han har tidligere vært journalist og 
medierådgiver.Lykke til!
STØTTE TIL BIBELSKOLENE FRA ARVEN 
ETTER INGEBORG EIKELAND
Bibelskolearbeidet i Kongo fikk 100 000 kr fra 
denne arven.Koordinator Tambwe Mwanakusu 

fordeler nå dette til 4 pilotskoler (5890 usd til Bwindi,Kisangani,Kasongo og Kitutu),8 
distriktskoler (3430 usd til Bideka,Kalambi,Kitindi,Kindu,Kaziba,Kakwende,Itombwe og Gemena).

Arbeid med revisjon av programmet får 
1600 usd.
Hver enkelt bibelskole bestemmer selv 
hvordan deres støtte skal brukes. 
Rapportene jeg får viser at det blir mest til
lærerne (mange har ofret seg lenge uten 
mye i lønn),noe til elevene og noe til 
rehabilitering.
Det blir noe ekstra til bibelskolene i år,på 
grunn av denne arven etter Ingeborg,men 
vi håper også at dere som gir trofast til 
dette arbeidet fortsatt gir rikelig til 
bibelskolene. Det er også mange 
uregistrerte bibelskoler i 

Bunia,Buta,Goma,Misisi,Luhwindja,Basoko og mange andre som ikke får noe støtte utenfra. Også i
Juba,Sør-Sudan og Bangui,Den sentralafrikanske republikk,så er det kjempeviktig med denne 
utdanningen av nye evangelister/pastorer. Bildet: Noen av de kristne i Mangobo,Kisangani utenfor 
bibelskolen der.

DÅP I KISANGANI
Carmel/Kisangani med pastor Matenda Selemani hadde dåp av 22 
i julehøytiden. Nå ble 11 nye døpt i denne menigheten. Av de 33 
kom tre fra islam og fire fra Kimbangu-religionen.



SØNDAGSSKOLEARBEIDET VED 
KOORDINATOR HERI BISHIKWABO
Heri sender som regel ukentlig masse bilder fra
arbeidet for å lære opp nye søndagsskolelærere.
Den siste tiden har det blitt seminarer i 
menigheter i Bukavu,og undervisning om 
barnearbeid på bibelskolen på Bwindi.Flere 
bibelskoler og menigheter inviterer ham,så det 
blir også reising til andre distrikter. (Neste 
bilde)

 (CELPA har mange titalls kirker i Bukavu-
by,men jeg tror at dette er fra et av Heris 
barnemøter i Muhungu)

PASTOR KASHINDISHA (OZONE/KINSHASA) og ZAINA M`KYOKU ER DØD
Den 20.januar fikk jeg melding om Pastor Kashindishas død i Ozone Ngaliema/Kinshasa. 
Bildet: Zaina M`Kyoku. 
Unni og Werner Haugen startet arbeid i mange av Kinshasas 24 bydeler fra 1987-1999.Ozone 
Ngaliema var en av de første som de startet opp i,sammen med den kjente pastor Mulenga Rukeba. 
Siden reiste Mulenga som misjonær til Niger,og nå gjør han et stort arbeid i Goma.

Kashindisha som også var fra Sud-Kivu,har vært 
pastor lenge i Ozone,og de arbeidet nå med 
utvidelser av kirken.Fred over hans minne!
28.desember sendte Abekyamwale den triste 
nyheten om at Zaina M`Kyoku døde i 
Bagira,Bukavu.Hun var enken etter den meget 
kjente Stephano M`Kyoku fra Itombwe,samme 
område og stamme som Rep.Leg.Abekyamwale 
er fra.
 



(fra venstre Matenda,Mbama,Matumba,Ambangene og Abekyamwale,i Kisangani)

Da jeg hørte om Zainas død,måtte jeg friske opp noen minner om arbeidet norske misjonærer og 
hennes mann Stephano M`Kyoku startet i Itombwe-plåtået.
«I 1948 kom han til Kalambi sammen med tre av sine medarbeidere.De kom for å be om å få slutte 
seg til den norske misjonen…Vi kan ennå se for oss disse brødre som sto der nedenfor trappa vår i 
Kalambi og ba om hjelp til å kunne arbeide for evangeliet»
«Stefano M`Kyoku holdt en alvorlig tale til høvdingene og folket ellers.Døra inn til kirken var 
ødelagt,og vi så at det var noen som hadde hatt kuene sine der inne.Men da skal jeg si at den gode 
Stefano ble full av nidkjærhet! Han tordnet mot dem som hadde kuer der.Ja,han sa at de ville kalle 
forbannelse over seg ved å vanhellige Guds hus.Den lille og spinkle mannen vokste der han sto 
foran alle disse mennesker.» (Hjørdis og Kåre Lie,Karibu,side 155 og 161)
«Werner startet sin virksomhet (Itombwe 1953) sammen med Stephano M`Kyoku,sønn av en 
høvding.Han var en brennende kristen,en ivrig evangelist og litt av en personlighet.De gikk fra 
landsby til landsby og hadde møter hver kveld.Hele Itombwe-regionen ble gjennomtrålet…Men før 
de gikk inn i en landsby,stanset alltid M`Kyoku og sa «Nå må vi be».Og det gjorde de.Det var helt 
fast rutine.Så kunne de gå inn i landsbyen og hilse og si ifra at det ble møte på kvelden når mørket 
hadde senket seg over landskapet ved 18-19 tiden.Folk samlet seg snart rundt bålet,barn og 
voksne,menn og kvinner.Stephano var en glødende og glimrende taler,og han tolket også Werner fra
swahili til de to stammespråkene i området (kibembe og kinyarwanda).
Mange ble frelst,og mange syke ble bedt for og ble helbredet.» (Unni Haugens bok,side 65)



KIRKETAK FRA ARVEN ETTER INGEBORG EIKELAND

Vi holder på med bevilgninger til kirketak etter Ingeborg Eikeland sin arv.
 (Bethsaida/Goma)
(på taket til Mizeituni/Goma) To kirker i flotte områder av Goma (provinshovedstad Nord-Kivu) og 
en i grensebyen Kamanyola (Sud-Kivu) hvor Kongo,Rwanda og Burundi møtes,har fått tak.Denne 
måneden sendte vi også til 10 nye kirketak i RESKO (Sud-Kivu vest) og RECC (Maniema og 

provinser sørover).Av de 13 tildelte sålangt,er det representert 7 forskjellige provinser. Sentery 
(Lomami) blir første i den provinsen.Bukama blir den andre i Haut-Lomami (den første kom i 
provinshovedstaden Kamina med hjelp fra Filadelfia/Gjøvik i 2019).Mbuji-Mayi får også sin andre 
kirke,begge på tomter kjøpt fra støtte fra Filadelfia/Gjøvik tidligere. Lubumbashi (Haut-Katanga) 
får en kirke i Katuba-bydel.



Alle Kongos millionbyer (Kinshasa,Lubumbashi,Mbuji-Mayi,Kisangani) med unntak av Bukavu,får
kirketak fra denne arven.Og alle vet at også i Bukavu har Ingeborg gjort et kjempestort arbeid,etter 
å ha bodd der mye av hennes tid i Kongo (1956-2012).
 Fra Ingeborg-arven til kirketak,blir det gitt hjelp i 11 av Kongos 26 provinser.Sud-
Kivu,Kinshasa,Tshopo og Maniema får flest. Mai-Ndombe og Lomami får første CELPA-kirke 
noensinne.Provinsene Haut-Lomami,Kasai-Oriental og Kongo-Central får sin andre kirke.Dette er 
mye spennende nybrottsarbeid!

STØTTE FRA FILADELFIA/GJØVIK (ELSE MARIE WIKLUND-ARV) FOR 2021
Med arven etter Else Marie Wiklund er det blitt gjort kjempemye for nybrottsområder sørover i 
Kongo.Dette året har vi sendt ut til ledertrening og teologistudier for en ung pastor fra Kananga 
(Lulua/Kasai) på studier i Kindu.Og så blir det en stor investering for å prøve å få en god plass 
langs en av asfaltveiene i sentrum av Maniemas provinshovedstad Kindu,for en ny menighet.Kindu 
er en sterkt voksende by,på offisielt noe over 200 000 innbyggere. Satelittkart over bebyggelsen kan
tyde på at det kan ha blitt kanskje nærmere det dobbelte. 

Takk for støtte og bønn for arbeidet!

Kvernaland,31/1-2021

Jon Anders Bregård 


