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       Nyhetsbrev Filadelfia sykelandsby i Manakara, Madagaskar. April 2019 

 

 

Jeg var en tur til Madagaskar 20. mars til 5. april, der jeg også besøkte Filadelfia i Manakara. Arbeidet 

går jevnt over godt, og personalet står på, både i skolen, sykestuen og gårdsbruket. I tillegg er det nå 

25 syke mennesker som bor i en del av Filadelfia, som presten og hyrdene tar seg av. De er med i 

programmet grønn diakoni, med arbeid i dyrkinga av grønnsaker i gårdsbruket. Sykestuen bidrar også 

med medisiner til disse syke menneskene. 

Sykestuen 

 
                           Vaksinering mot meslinger                                                         Besøk fra Norge i sykestuen 

 

Det har vært utbrudd av meslinger på Madagaskar, og derfor har det vært mye vaksinering av barn 

den siste tiden, i tillegg til behandling av pasienter fra landsbyene rundt. Studenter fra Norge som 
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holder til på Lovasoa i Antsirabe for 3 måneders praksis, har vært flere ganger i grupper på 3-4 for 

praksis i sykestuen. De får se mange tropiske sykdommer og behandling av disse, samt at de er med 

på vaksinasjoner. Staten sender også studenter til sykestuen for praksis. 

Skolen og kantinen 

 
                     Rektor Herica underviser 1. klasse                                          Elevene i kantinen med ris og bønner/kjøtt 

Det er nå rundt 190 elever i 5 klasser. De får et varmt måltid midt på dagen. Som kjent er 5 foreldre 

med kantineansvarlig for å lage mat til elevene hver dag. Dette er deres bidrag i stedet for 

skolepenger. Skolen har nå utvidet dette foreldrebidraget, med at de tar med seg stiklinger og 

planter av banan, vanilje og andre planter. Og til elevenes jordparseller, der de skal dyrke sine 

grønnsaker, har foreldrene sendt med elevene husdyrgjødsel som de tar med seg i poser når de 

kommer til skolen.  

Gårdsbruket 

 
   Presten foran en bananpalme som alt bærer frukt                     En forelder i arbeid i planteskolen  

De har høstet mye søtpoteter og grønnsaker til kantinen, og det er sådd igjen nye grønnsaker. Risen 

står fint, det samme med maniok og andre vekster. Bananpalmene er begynt å bære frukt. Nå er de i 

gang med høsting av Tilapia-fisken i de 7 dammene. Denne skal brukes til elevkantinen, og noe av 

den største kan selges til restauranter i Manakara. Planteskolen, som skal brukes til oppal av 

småplanter av frukttrær, er kommet i bruk. Foreldrene til elevene er med og potter småplanter og de 

kommer også med stiklinger som kan nyttes. 

 
   Rismarkene vokser godt             Uttak av Tilapia-fisk            Elevparsellene er klare   En av foreldrene med planter 
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Byggearbeidet 

 
    Et overbygg nær lageret som skygge for sol og regn          Husa for de som skal jobbe med fisken og dammene 

 

Gerard er ferdig med et halvtak for vern mot regn og sol for pasienter til sykestuen, og de to husene 

for arbeidere nær dammene, er også snart ferdige. Han har utvidet huset til jordmora med et par 

rom, slik at hun får god plass til sin familie. Nå skal skolebygningene, sykestuen og boliger for 

personalet males igjen. Det er varmt og fuktig i Manakara, slik at det blir store soppangrep på husa. 

De må derfor males hvert 4. år.  

Takk og glede 

Takk for at du er med i dette viktige arbeidet i Filadelfia sykelandsby på Madagaskar! Igjen fikk jeg 

anledningen til å se de gode resultatene av arbeidet som mange er med på. Jeg skulle ta med en takk 

fra ledelsen i synoden for støtten til arbeidet. Han sa det slik, visepresidenten i synoden: - Jeg er stolt 

av Filadelfia! Det kan også vi i Norge være. 

Sandnes, 9. april 2019 

Arne Dragsund 

 

 

 

 

 

 

 


