
MISJONSPROSJEKTET FILADELFIA SYKELANDSBY I 
MANAKARA, MADAGASKAR

Oppbyggingen av denne sykelandsbyen kom i gang i 2008. Det er siden den 
gang bygget kirke, prestehus, hus for syke mennesker, skole med kantine, 
sykestue og boliger for lærere og annet personale. I tillegg er det et gårdsbruk på
28 dekar jord for dyrking og 7 fiskedammer for å produsere mat til elevkantinen. 

Skolen har 180 elever, 5 lærere og 5 klasser. Elevene får folkeskoleeksamen 
etter 5 år. 70 % av elevene ville ikke fått undervisning om denne skolen ikke 
fantes. Barna kommer stort sett fra bondebefolkingen vest for Filadelfia. I disse 
koronatider har bare 5. klasse vært på skolen. De skal ha eksamen i august. 
Sykestuen og arbeidet ellers har gått som normalt.  

Jordmora i sykestuen og hennes assistent har hver uke vaksinering av barna, og 
hun har også spebarnkontroll og svangerskapskontroll. Det er også fødsler i 
fødestuen. Og mange konsultasjoner for andre sykdommer.



I alt er det 7 fiskedammer for oppdrett av Tilapiafisk. Nå er det 10.000 fisk i 
dammene. Det dyrkes mye grønnsaker og andre vekster som mat for elevene i 
kantinen. De får et varmt måltid mat hver dag bortsett fra fredag da skolen 
slutter tidligere. Elevene har sine elevparseller som de dyrker grønnsaker på. 
Foreldrene deltar i dyrkinga av gården og er med i kantinen i stedet for å betale 
skolepenger. 

Misjonsprosjektet

Ganddalen menighet har Filadelfia sykelandsby som sitt misjonsprosjekt. 10 % av
ofringer og fast givertjeneste går til dette prosjektet, som ledes av et styre i 
Filadelfias venner. Foreningen er registrert i Brønnøysund. Prosjektet ledes til 
daglig av gode medarbeidere i Manakara. Blant annet blir det ført regnskaper for 
skolen, sykestuen og gårdsbruket, og disse blir revidert årlig. Filadelfia tilhører 
Den gassisk lutherske kirke, Manakarasynoden. Elevene møter i kirken hver 
mandag morgen for en kort gudstjeneste som holdes av presten i sykelandsbyen.

Takk til alle dere som gir penger til dette viktige misjonsprosjektet. Det er 
gledelig å se den store utvikling, både i skolen, sykestuen og driften av gården og
fiskeoppdrettet. Barna får god undervisning, de syke god behandling, og det er 
trygt å føde i fødestuen. Gården og fiskeoppdrettet skaffer mat til det daglige 
skolemåltidet. Kontoen til Filadelfiaprosjektet er 3325.38.50626. Vipps 528726. 
Det nytter å hjelpe!
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