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Kjære Kongo-venner!

Det har vært en travel, men god sommer for oss i misjonsarbeidet i Kongo.  Som LU/Kongo-

leder, har det vært  kjekt  å se alt  engasjementet  fra Norge denne sommeren. Både med

mange gode gaver som er bli" sendt ut, og også at vi igjen kunne få reise ut på besøk veldig

mange fra Norge de siste to månedene. Vi har vært i forskjellige kirkeregioner, og delta" på

forskjellige  arbeidsområder.  Kongoleserne  har  elsket  å  få  gjenoppfriske  kontakten,

vennskapet og at så mange og så mye har bli" se"! Tusen takk )l alle! Jeg skulle hilse )l så

mange, umulig å huske alt, men dere forstår.

BESØKENDE FRA NORGE

I  juli  hadde  Namegabe-familien  stort  bryllup  i  Bukavu,  og  )l  vielsen  av  Emanuella  og

Mukenge Rubasha, kom store deler av slekten deres i Norge. Det gjorde også Reidun og Daid

Hetlelid fra Filadelfiakirken/Sarpsborg. David fikk tale på møter og ha samtaler med CELPAs

ledere. Sammen med Namegabe fikk de også se" på utviklingen av byggingen på sykehuset i

Ibanda. Namegabe var ute i mange uker, og fikk også følge opp byggingen av den nye opera-

sjonsavdelingen på sykehuset i Kaziba. 

Joar  Solholm med to barn har  vært  på besøk i  Bukavu  og Kaziba,  hvor han vokste  opp.

Kongoleserne er takknemlige for oss misjonærbarn som fortsa" tenker på dem. 

 

(Bilde: Bulambo Lembelembe på jubileumsfesten. Han hilste på vegne av )dligere CELPA-

ledere. På pla;ormen sa" nåværende og )dligere ledere i CELPA, ECC sine nasjonale ledere

og dagens hovedtaler Øystein med tolk Jon Anders fra Norge)

Til jubileumsfesten i Kaziba den 14. august, kom det så en veldig stor delegasjon fra Norge.

Noen reiste ut li" i forkant , for å oppleve også andre )ng. Jeg fikk vært i provinshoved-

staden Kalemie ved Tanganyikasjøen. Deler av byen, spesielt ved sjøen, var meget flo". Det



fineste jeg har se" av byer i Kongo. Alle de 12 kirkene der ble se" og bedt for. Jeg skulle gjer-

ne ha" midler )l et par kirketak )l…

I Tanganyikasjøen er det ekstremt mye fisk. Det fiskes kun i øverste lag, men skal visst være

veldig mye dypere ned som man ikke har teknologi )l å få opp. (Kun Bajkalsjøen i Russland er

dypere). Her drømmes det om å kunne skape masse arbeidsplasser og ekspor)nntekter. En

av våre gode kristne i Kalemie, en handelsmann og investor, ba meg om hjelp )l å få kontak-

ter i Norge, for fiskerieksper)se, teknologi og samarbeid. Vår venn Frank Karlsen har en Hans

Nilsen Hauge i seg og ønsker å få i gang mye næringsvirksomhet i Kongo. Han er mye bedre

på  kontakter  og  sånne  prosjekter  enn  meg,  så  forbindelsen  mellom  dem  ble  kny"et.

I  Goma  fikk  jeg  også  se"  de  22  CELPA-kirkene  der,  mens  jeg  ventet  på  ledelsen  fra

Pinsebevegelsen og misjon fra Norge.  Det var noen herlige bønnemøter i Salem klokka 06

om morgenen flere dager.

Bauma, Bisina og Mathias Onsrud kom og reiste raskt opp )l Kaziba. Mathias fikk ha et fore-

drag om misjonshistorien en av dagene, for alle )lreisende som kom )l Kaziba. Jeg var i

Goma, og kunne få med en del av alle som kom med fly fra alle deler av Kongo og skulle vide-

re med båt )l Bukavu og så kjøre )l Kaziba, for 100-årsjubileumsfesten. Tror ikke det var et

eneste innenlandsfly de første to ukene av august som ikke hadde med noen som skulle )l

CELPA-festen. Solveig og Bjørnar Nyen kom for å være med på kvinnearbeid og se på noe av

helsearbeidet. En stor kvinnekonferanse ble holdt i Bukavu den 9. august som Solveig var

svært engasjert for.   Bjørnar fikk være med oss andre på flyturen )l Shabunda og Kitutu, og

videre opp derifra med biler, for å se mange av de gamle, historiske misjonsplassene opp fra

Kitutu )l Kaziba.   

 Rigmor Karlsen var også med på kvinnekonferansen, jubileet og er fortsa" i Bukavu et par

uker )l. Regner med at gamle kjente oppsøker henne hele dagen.   

  

(Bilde: Rigmor Karlsen si" besøk )l Kongo igjen, var veldig populært. Her med en kvinneleder

fra Kinshasa og )l venstre mama Jeanne"e fra Kindu)



Frank Karlsen fikk vært på universitetsbesøk, og hadde mye bønnefelleskap med ungdom-

mer. Mye iver for å gå videre med evangeliet )l andre land, og at vi som kristne må bidra )l å

endre samfunnet der vi er.                                                                                   

Willy Baha) fra Trondheim og CEPAC/Sayuni Kadutu kom også )l Kaziba-jubileet sammen

med sin gamle far.

Afrikasekretær Arne Gjervoldstad har vært mange ganger i Kongo de siste årene, og kom

denne gangen sammen med Vigdis. De leder det nordiske pinsemisjonssamarbeidet for Øst-

Afrika, bosa" ved HUB`en i Nairobi. 

Frode Ljones, født og oppvokst i Kaziba, fikk mange gode klemmer og tårer fra bestemødre i

Kaziba som husket ham og familien godt.  Han var den eneste som fikk )d i Kaziba, )l en rask

fo"ur  opp på elefanGjellet  bak misjonsstasjonen.  Morten Jahr fra  Filadelfia/Oslo,  var  en

kjempestø"e for oss som var på tur. Han gjorde mye for oss i det s)lle, som gjorde at turen

og oppholdet på gamle misjonsstasjoner gikk særdeles knirkefri" både for oss norske og for

lokale kongolesiske medarbeidere.

  

(Bilde: CELPAs styreleder Michel sammen med Norges ambassadør Jon Åge Øyslebø og gu-

vernørparet  Ngwabidje  for Sud-Kivu.  De ventet  i  Bukavu på president Tshisekedis  repre-

sentant )l jubileumsfesten i Kaziba)

Helt utrolig for kongoleserne og for festen i Kaziba, var det å få besøk av hele ledelsen fra

Norge. Pinsebevegelsens ledere Øystein Gjerme og Ingunn Ulfsten deltok.  Det samme med

Internasjonal leder Fred Håberg.  Og ikke nok med det, )l og med den norske ambassadøren

i Kongo, Jon Åge Øyslebø, kom )l jubileumsfesten i Kaziba. Det gjorde han sammen med

Mwamini Namegabe fra ambassaden og Kirkens Nødhjelp sin utsending i Bukavu.  Øystein

Gjerme talte og underviste godt om prinsipper for menighetsvekst og ledelse mange ganger

under oppholdet i Kongo. Mange kongolesere er skep)ske )l oss fra Europa, og tror at vi alle



er bli" liberale og frafalne, men skepsisen forsvant mer og mer, og undervisningen fra Gjer-

me ble godt mo"a". 

(Bilde: Småflyet tok oss fra Bukavu )l Shabunda og videre )l Kitutu noen )mer senere. Vi var

ni norske og fem kongolesere på turen. Vigdis og Arne Gjervoldstad, Morten Jahr, Frode Ljo-

nes, Fred Håberg, Bjørnar Nyen, Ingunn Ulfsten, Øystein Gjerme, Jon Anders, Ngoy Fele fra

Kisangani, regionleder Walasa fra Shabunda, Michel fra Kinshasa, lege Isokelo fra Kitutu og

Bulambo fra Bukavu)

Et småfly ble leid, med plass )l 14, som tok oss )l Shabunda. Piloten dro )lbake )l Bukavu,

mens vi fikk besøke noe av CELPAs arbeid i byen, for så å komme )lbake og frakte oss videre

)l Kitutu )l Gerd Mjelde sin flystripe der. Vi var ni norske og fem kongolesiske ledere på fly-

turen. Noe av arbeidet i Kitutu ble se". Møte og lederundervisning og sykehusbesøk fordelte

vi oss li" på. 

(Ingunn, Isokelo, Øystein, Frode og andre på misjonsstasjonen i Kitutu)

Dere"er kjørte vi  opp )l Kakwende. Kom fram nærmere klokka ni på kvelden, e"er å ha

besøkt Kamituga, Mwenga, Kalambi og Hanna Veums grav i Kimalandjala underveis. Fred,

Arne og styreleder Michel Omba, dro )dligere fra Kitutu og re" )l Bukavu, for å møte den



norske ambassadøren der.  Vi som var i Kakwende fikk ha et godt morgenmøte, hvor også

mange kom fram )l forbønn og viste ønske om omvendelse og å gi si" liv )l Jesus, e"er

Øysteins tale og pastor Kantu sin myndige maning )l omvendelse e"erpå. 



På jubileumsfesten i den nye store kirken i Kaziba, var det sa" inn 2000 fine plas)kkstoler.

Det var for det meste pastorer og spesielt inviterte gjester som fikk plass inne. Hvor mange

tusen som sa" og stod i solen ute, er uvisst. Det var gode høytalere og en stor TV-skjerm sa"

opp ute som folkemengden fulgte med på. Av poli)ske ledere, kom det fra presidentkonto-

ret og regjeringen en kvinnelig minister med ansvaret for kontakten mellom president og re-

gjering/statsminister. Hun hadde med en stor gave på 100 000 usd (en million kroner) )l CEL-

PA fra Kongos president (ble ikke kunngjort på festen). Også mange andre kjente poli)ske le-

dere ga tusenvis av dollar og et )talls kuer.  Medlemmer av senatet/parlamentet nasjonalt

og i provinser var der,  guvernøren kom, flere provinsministre kom, representanter fra nå-

værende  og  forrige  presidentpar,  konger  fra  Kaziba  og  Kakwende,  adminstratør  for

Walungu-territoriet,  general for poli)et osv. Det sier noe om bevegelsens anseelse i Kongo.

Det begynte som et lite frø, men er nå bli" et stort tre, som Øystein minnet om. Det ble opp-

lyst om at CELPA nå har 1 020 000 medlemmer, men vi skal være li" forsik)ge med tall. Det

er i hverGall ikke under 500 000. I skolene er det ca. 325 000 elever. Skolesta)s)kken er

temmelig nøyak)g. 



(Bilde: på fremste rekke de vik)ge poli)ske lederne:Norges ambassadør i Kinshasa, kongen i

Kaziba,  Kan)n)ma som har ha" mange ledende poster nasjonalt,  i midten nasjonal minister

sendt av president Tshisekedi, guvernør for Sud-Kivu med kone,  Lwamira som er president

for parlamentet i Sud-Kivu). 

Fra kirkeledelsen i Kongo, kom ECC sin nasjonale president Bokundoa med en delegasjon fra

Kinshasa. Han er leder for sammenslutningen av 95 protestan)ske kirkesamfunn i Kongo.

Mange Representant Legal`er fra disse protestan)ske kirkesamfunn var )lstede. 

                               



(Bilde: søndag kveld den 14. august hos Nobels Fredsprisvinner Dr. Mukwege:Morten Jahr,

Frode Ljones, Fred Håberg,  Michel Omba, Ingunn Ulfsten, Mukwege, Øystein Gjerme, Jon

Anders Bregård, Vigdis og Arne Gjervoldstad, legen Sosthene Birhange og Fazili Kitoga)

E"er  festen,  dro  vi  innom Nobels  Fredsprisvinner,  Dr.  Mukwege  på  Panzi-sykehuset,  og

hadde en god samtale med ham. Han skrøt mye av de to pinsebevegelsene CELPA (fra norsk

misjon) og CEPAC (fra svensk misjon) , og deres innsats for samfunnet i Kongo, spesielt i de

to østlige provinsene Sud-Kivu og Nord-Kivu. De beste ledere Kongo har ha", har gå" på

skole startet av norsk og svensk misjon, og han nevnte eksemplet med )dligere statsminister

Matata Ponyo som gikk på Bwindi-skolen (en av Jørgen Hardang og Ingeborg Eikeland sine

elever blant annet).

Samme kveld dro noen av oss videre )l en )mes samtale med Den norske ambassadøren. 

NOEN DØDSFALL

Mens det store jubileumsmøte i Kaziba pågikk, døde kona )l sjefslegen Mubake på sykehu-

set like ved.    

                                                                                               

(Bilde: Den 20. august fikk vi melding om at Kuye Ndondo er død. Han har vært Representant

Legal for CEPAC, President for ECC i Sud-Kivu og en kjent senator og poli)sk leder som i flere

år ledet landets arbeid for fred og forsoning. 

MATUTDELING I FENGSLENE I BUKAVU OG UVIRA

Arbeidet i fengslet i Bukavu fortse"er godt med matutdeling for de over 1900 fangene der.  



 

(Bilde: Nyamatomwa og Heri)er utenfor fengslet i Bukavu)

Ungdomsleder Heri)er Wilondja fikk også døpe 8 nyfrelste fanger den 27, august.  Feng-

selsevangelist Nyamatomwa sammen med pastor Biumba, fikk også ha en aksjon med mat-

utdeling i Uvira-fengsel. 

MISJONÆRUTDANNELSE I N`DJAMENA, TCHAD

Tyrannus-misjonsskole har ha" ni måneders misjonsskole for å forberede utsendelse av nye

misjonærer  fra  Tchad og  Den  sentralafrikanske  republikk  )l  sterkt  muslimske  områder  i

Nord-Afrika.  Fra CELPA er fem elever ferdig med teoridelen, og skal nå underholdes i tre år

med praksis i unådde/lite evangeliserte områder. Våre elever er Josaphat og fabrice fra Den

sentralafrikanske republikk. De sendes )l det muslimske Bambari nord i det landet. Og fra

den nye menigheten i N`Djamena/Tchad, har vi ha" tre på misjonsskolen. Det er ekteparet

Rosine  og  Paul  sammen  med  Simeon  Mamate.  De  skal  arbeide  i  si"  eget  land  Tchad.

Lærerne ved Tyrannus-misjonsskole i Tchad, har kommet fra Egypt, USA/Canada, Sør-Korea,

Kenya og Algerie. 



 

(Bilde: Fra venstre Fabrice, Simeon, Houngolet Raoul, Josaphat, Rosine og Paul. Alle får stø"e

)l misjonsskole eller teologisk bibelins)tu" i Tchad, Tre av dem er fra Tchad og tre av dem

fra Den sentralafrikanske republikk)

Fra Betel/Haga er det bli" gi" stø"e )l kvinnearbeid;seminarer, Tamar-arbeid mot seksuali-

sert vold og syskole. To menigheter i Kongo stø"et også med noen symaskiner. Det var Plein

Evangile )l Bulambo i Bukavu, og Salem Goma med Mulenga. 

GODE GAVER FRA NORGE

Med store gaver fra Elim Eikenosvåg og Massi Solholm, Betania Knarvik og Sion Osterøy )l

bibelskolearbeidet, ble det mulighet i sommermånedene )l å gjøre noe mer enn det vanlige

bibelskolebudsje"et )lsier. Bibelskolene i Kisangani, Kalambi, Kitutu fikk 1000 usd hver )l

oppussing.  Bibelskolene i Bwindi (1000 usd) og Bideka (500 usd) fikk også god ekstrastø"e.

Ungdomsledere fikk stø"e )l reising og bibelundervisning for ungdom i Kindu, Kalima, Fizi,

Baraka og Bukavu   



 

(Bilde:  ungdomsleder Heri)er Wilondja på reise )l Kindu og Kalima i  Maniema for bibel-

undervisning og lederseminar for ungdom)

Søndagsskoleleder Heri og kvinneleder Naweza har også ha" ak)v virksomhet i de"e jubi-

leumsåret,  for  søndagsskolelærere  og  for  barn,  skoleungdom  og  kvinner.  Fra  Klippen

Jørpeland er det bli" gi" mye )l nødlidende skolebarn i Kalonge, Nindja og Urega. Noe har

Naweza fordelt, noe har Balyahamwabo arbeidet med og noe har Dr. Isokelo gi" videre. 

 



På Hatua ya kwanza-kontoret, re"es det tusenvis av bibelskolebesvarelser pr. brev. Koordi-

nator Luimbo har i det siste få" noe hjelp av eldstebror De Querce som allerede arbeidet på

kontoret )l sentraladministrasjonen. Noen givere gir fast )l de"e arbeidet hver måned. 

Vi håper mange med interesse for Kongo, vil reise ut de kommende månedene, for å friske

opp vennskapet med kongoleserne og arbeidet der. På Nyawera-misjonsstasjon i Bukavu er

det å"e rom ledig, og det koster bare 20 usd pr. rom for en na". Lubindi Myriam er nyansa"

stasjonskapita der.  Hun er en godt utdannet og sterk kvinne, fra Kongos minste stamme,

pygmeene.  De fleste nasjonale og regionale ledere i CELPA kjenner henne godt, fra teologi-

studier på Panzi. 

 

(Bilde: Lubindi )l venstre, på Nyawera-misjonsstasjon)



 

På bildet over ser vi Hanna Veum med to pygmekvinner. De hadde ikke klær,  skolegang,

helsestell…Hanna døde i Kimalandjala mellom Kakwende og Kalambi, mens hun ba om at

evangeliet må"e få trenge igjennom )l Uregafolket. Pygmeen Lubindi er fra et sted i nærhe-

ten av der Hanna døde i 1929. 

MANGE JUBILEUMSFEIRINGER I KALAMBI, KINSHASA, KINDU, KISANGANI…

I forskjellige deler av Kongo, er det bli" holdt store jubileumsfeiringer de"e året.  Mange

hadde ikke råd )l å reise )l Kaziba, så det ble holdt fes"aler og sang og marsj gjennom byga-

ter i Kindu, Kinshasa og Kisangani blant annet. 

I Kalambi hadde man i juli en ukes markering av deres 80-årsjubileum. Arbeidet startet av

norske  misjonærer  i  Kalambi  under  Andre  Verdenskrig  i  1941.  Kalambi  har  fostret  fram

mange ivrige evangelister som har bidra" mye )l evangeliseringen i Kongo (og andre kirke-

regioner i CELPA som i Itombwe, Maniema, Kisangani, Kinshasa og Shabunda er bli" resulta-

tet i )llegg )l deres egen region). 



 

(Bilde: Ingunn Ulfsten, Frode Ljones, Øystein Gjerme, Morten Jahr og Fred Håberg dro fra

Goma den 15. august. Her et godt pizzamål)d mellom bå"uren og flyplassen for hjemreise

fra Kongo. Salem/Goma s)ller all)d opp med biler og sjåfører som hjelper oss i Goma). 

Kvernaland, 2/9-2022                                                                                                                                

Jon Anders Bregård


