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Avgrensning - presisering

• Norsk misjon i øst-Afrika
• Noen glimt av norsk misjon – et begrenset utvalg
• Øst-Afrika = Kenya, Tanzania

• I mange sammenhenger hører Etiopia til øst-Afrika (d.e. østlige Afrika), men det er 
kanskej like vanlig å omtale Etiopia som en del av «Afrikas Horn».

• Uganda er ikke med i kveld – men burde vært det.
• Jeg er kjent med noe arbeid som jeg ikke har med her:

• Ungdom i Oppdrag (Uganda)
• KRIK – Kenya, Tanzania
• Maran Ata – Kenya
• Strømmestiftelsen - Uganda
• Mange enkeltprosjekt blant fattige barn og unge, barnehjem, fadderordninger etc.







Tana River-misjonen 1893-96

• Svensk Alliansemisjon (Fredrik Franson) rekrutterte misjonærer i 
USA

• Ole Alme fra Hareid – var dreng hos søster og svoger nær Fargo, 
Dakota. Gikk i skole hos Brethren i Chicago og ble kalt til misjonær.

• Seilte til Mombasa 1892. Bygde stasjon ved Kulesa - utløpet av 
Tanaelva. Sykdom og død gjorde at flere måtte bryte av – året etter 
bare fire tilbake.

• Ole bygde sin egen stasjon litt lenger oppe – Makere. Ble syk og døde 
av dysenteri og diaré i november 1896.



Tana River-misjonen 1893-96

• Tyske Neukirchener Mission 
overtok Kulesa og Makere 
stasjoner kort etter.

• Neukirchenener Mission 
English Methodists Africa
Inland Church (baptister)

• Pokomo-stammen har i dag en 
rekke kristne menigheter –
grenser opp til sterk muslimske 
Somalia.



Henvisninger

• Alme, Bjarte: Lang safari på Herrens vegar. Oslo; Samlaget 1976.
• Kjerland, Kirsten Alsaker: Nordmenn i det koloniale Kenya. Oslo; 

Scandinavian Academic Press, 2010. Kapitlet: «Dødelig kall ved Tana-
elven».

• Ole Alme er ikke nevnt i Norsk Misjonsleksikon.



Kavirondo-misjonen 1905-1918

• Stokset, Anton Berntsen (Sunnmøre) – pionér, bygde to stasjoner
• Tilbake til Norge i 1912 sammen med finske kollega Danielson
• Nye rekrutter: Martha Bjørdal, Mathias Støve, Julius Mikalsen (død 

1913), Rasmussen og Danielsen. Stokset døde i 1917.
• Martha og Mathias ble gift 12.8. - 10.9. reiste de ut.
• Støttekomité: Byggmester Olsen, Kristiania (formann), J.H.Kr. Grear, 

Kristiania (kasserer), Nils Devold, Ålesund (sekretær).
• Støtte fra hele Skandinavia – del av Frie Evangeliske Forsamlingers 

Misjon (FEFM).



Kavirondo-misjonen 
1905-1918

• Mathias Støve skrev bok om sin 
undersøkelsesreise i 1913 der 
Julius Mikalsen Esperum ble 
febersyk og døde på vei tilbake 
til misjonsstasjonen.

• Støves gikk over i Africa Inland 
Mission og arbeidet i flere år 
blant Elgeyo-Marakwet lenger 
nord-øst.



Henvisninger:

• «De Frie Evangeliske Forsamlingers Misjon. Kawirondo-misjonen.» I Norsk 
Misjonsleksikon, bind 1. Oslo; Nomi forlag, 1967, spalte. 369-70.

• «Støve, Martha.» «Støve, Mathias.» I Norsk Misjonsleksikon, bind 3. Oslo; 
Nomi forlag, 1967, spalte 846-47.

• Støve, Mathias: En reise i Afrikas indre. Porsgrund; Thorvald Nielsens 
trykkeri, 1926.

• Hovdhaugen, Ole og Hans Rusten (2016): Men Gud gjorde ingen feil. Det 
frie kristenliv i Volda og Ørsta 1893-1993. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&v
ed=2ahUKEwjgps6d4v36AhXiR_EDHZu_AIkQFnoECAsQAQ&url=https%3A%
2F%2Fwww.sauluspaulus.no%2Fmengudgjordeingenfeil.pdf&usg=AOvVaw
32xZYhIgGbpLFTPEvPwbL7



Walter Olsen – Kenya Faith Mission 1947-74

• Arnt Walter Olsen, f. 1908 i Skien. Reiste til 
sjøs. Kom på land i 1930 i Fredrikstad, ble en 
kristen og gift.

• Karly Fjell, f. 1911 - fra Enebakk.
• Evangelist fra 1932. Kalt til misjon i Kenya i 

1936, men fortsatte i Norge og Sverige.
• Til Kenya i desember 1947 – utsendt av 

Gilead, Oslo. 
• Jobbet på ulike sisal-farmer og ble kjent med 

språk og kultur – samarbeidet med andre 
pinsemisjoner.

• 1955 flyttet til kysten og begynte 
evangelisering der – stor framgang.



Walter Olsen – East Africa Pentecostal 
Churches
• Eventyrlig vekst på kysten blant sesongarbeidere på 

sisal-farmene.
• Arbeidere fra Embu og Meru tok med seg 

evangeliet hjem.
• Karly og Walter flyttet etter, og hovedtyngden av 

arbeidet ble rundt Mt. Kenya. Embu town – 24 
menigheter.

• På 70- og 80-tallet samarbeid med Sarons Dal og 
Jan Ernst Gabrielsen. Mange nye menigheter i nord-
vest-Kenya.

• Gabrielsen invitert til Sudan  Sudan Pentecostal 
Churches – 500 menigheter.



Henvisninger:

• «Walther Olsen - første norske pinsemisjonær i Kenya.» YouTube-video: 
https://www.youtube.com/watch?v=1aLzdXTd8k0

• «Olsen, Arnt Walther.» I Norsk Misjonsleksikon, bind 3. Oslo; Nomi forlag, 1967, 
spalte 392-93.

• «Olsen, Karly, f. Fjell.» I Norsk Misjonsleksikon, bind 3. Oslo; Nomi forlag, 1967, 
spalte 399.

• Om Jan Ernst Gabrielsen: http://www.profetien.no/om-jan-ernst-gabrielsen.html
• Onsrud, L.M. (1999): «East Africa Pentecostal Churches: A study of ‘Self-

historisation’ as contextualisation.» Swedish Theological Themes, vol. 87(3), s. 49-
446.

• Onsrud, L.M. (1998): History and contextualisation. A study of church history and 
cultural identity in East Africa Pentecostal Churches as narrated by former and 
present leaders of the church. Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Det 
Teologiske Menighetsfakultet, Oslo.



Norske pinsevenner – Thessalia 1955

• Gunborg og Arvid Bustgaard fra Fredrikstad - til Kenya 1955.
• Kjøpte Thessalia Farm utenfor Kisumu – ble misjonsstasjon.
• Dannet menigheter, drev skoler og klinikk.
• Arbeidet ble utvidet til naboområder  Nyambare Hill (vest), Kiptere

(øst), Nyanza (vest) og Nairobi (bibelskole på Karen).
• Arbeidet har hatt utsendinger fra og blitt støttet av en rekke 

menigheter over hele Norge.
• Dannet Free Pentecostal Fellowship in Kenya i 1984.



Sterke nordiske pinsemisjoner

• Swedish Free Mission og Norwegian Pentecostal Mission 
Free Pentecostal Fellowship in Kenya – 1984

• Finnene (Full Gospel Churches of Kenya) - ikke med.
• W. Olsens East Africa Pentecostal Churches of Kenya - ikke 

med.
• Maran Ata-misjon - ikke med.
• FPFK – 1 mill medlemmer
• EAPC – 1 mill medlemmer
• FGCK – 2 mill medlemmer
• PYM-misjonærer nå  The Hub = nettverk, relasjoner, 

ledertrening, strategisk misjon.



Henvisninger:

• «Pinsevennenes Ytre Misjon. Kenya.» I Norsk Misjonsleksikon, bind 3. 
Oslo; Nomi forlag, 1967, spalte 516-18.

• «Bustgaard, Arvid.» «Bustgaard, Gunborg Louise, f. Jansen.» I Norsk 
Misjonsleksikon, bind 1. Oslo; Nomi forlag, 1967, spalte 265.

• Østrem, Gunnar: Går det virkelig an! Torp; Agape forlag, 2021.
• Festlig artikkel om Bustgaards sykkelforretning: 

https://www.toringeberger.no/2020/11/pa-to-hjul-fra-bustgaard/



NLM – Tanganyika 1950

• Tanganyika - tysk koloni 1888-1918 – engelsk protektorat etter WW1.
• Noen tyske misjonærer internert under WW2 – arbeidet led.
• Svenske Fosterlandsstiftelsen overtok et stort, tysk felt i sør 1940.
• Ba NLM om å overta nytt arbeid i Mbulu Dongobesh.
• Kina-misjonærene Dagny og Alfred Lien og Gudrun Follesø + Astrid og 

Finn Espegren.
• Dongobesh og Kansay – menighet-, skole-, klinikk-arbeid.
• Andre hjalp til på ulike andre felt i helse og undervisning.



NLM Tanganyika

• Haydom hospital – bygd på et åpent, ubefolket sletteland 
• Stor tilstrømning med årene – hatt stor betydning
• Gamle og unge dr. Olsen – fullt utbygd sykehus, utstrakt kontakt 

internasjonalt
• Sykepleieskole (Else Marie Voll)
• Menighetsarbeid vokste jamt – Mbulu SynodMbulu Diocese
• Evangelical Lutheran Church in Tanzania – 26 bispedømmer – 7 mill. 

medlemmer
• Waama Bibelskole – oversettelsesarbeid Iraqw (F. Nordbustad)
• 1974 Mara District  Diocese
• Bunda Hospital - Kiabakari bibelskole



Henvisninger:

• Fjose, Olav: En ny gave – en ny oppgave. Norsk Luthersk 
Misjonssambands arbeid i Tanzania. Oslo; Lunde forlag, 1994.

• Jøssang, Asle: Asante. Misjon, kirke og kultur i Tanzania. Oslo; Lunde 
forlag 2022.

• Lundeby, Erling og Jan Helge Aarseth: «Tanzania.» I Tolo, Arne (red.): 
Såtid, vekst og modning. Historien om Norsk Luthersk 
Misjonssambands arbeid i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Oslo; Lunde 
forlag, 2002, ss.169-88.



NLM Kenya 1971 – Scripture 
Mission

• Kjellaug og Jon Jøssang – fra Mbulu (1954) over til 
Kenya for å drive mediaarbeid.

• Voi – flere store internatskoler  undervisning, 
traktater, småbøker.

• NOREA – bygde opp studio, kassettproduksjon, radio 
FEBA Radio og Kenyas nasjonale kringkaster.

• Forlagsvirksomhet, litteraturspredning, animasjonsfilm.

• SM Kenya og Tanzania – fusjonert med dansk tiltak  Soma Biblia
• Hjelpe-til-misjon – danner ikke menigheter, men virker og støtter evangelisering. 

Startet prosjekt på kysten 1978  lutherske menigheter 1994.



Henvisninger:

• Jøssang, Jon (med Holmedahl, Jostein): En stund på jorden. Oppvekst 
og misjonærkall, brytningstid og 40 år i øst-Afrika. Oslo; Lunde forlag, 
2009.



NLM Kenya 1977 – inn i ELCK

• 1974 Revolusjon i Etiopia – stor uro for framtida
• Mange kandidater under utdanning på Fjellhaug – sende hvor?
• Kunne man binde Etiopia og Tanzania sammen?  Kenya
• Evangelical Lutheran Church of Kenya (svensk misjon fra 1948 + finsk 

+ USA) – nytt arbeid i nordvest (Pokot) og nord (Borana).
• Flere Etiopia-misjonærer overført –
• Fikk overta stor eiendom i Nairobi

• Norsk skole – stor lette for alle nordmenn i Øst-Afrika
• Administrasjonssenter – varer og tjenester til både Etiopia, Kenya og TZ



NLM til Pokot 1978
• ELCK og Nasjonale Kirkeråd ba NLM 

gå til Pokot
• Pokot var spesielt avvisende til 

kristen tro
• Mangeårig arbeid av anglikanere, 

katolikker og baptister – uten 
gjennomslag

• Underliggende konflikter fra 
kolonitida – generell skepsis til 
utlendinger

• 1978 Chesta, 1979 Chepareria 
(NLM Island), 1980 Sekerr, 1982 
Kongelay, 1984 Kapenguria

• Evangelisering, menighetsbygging, 
klinikk, skoler – spesielt for jenter

• 1990 Bygdeutviklingsprogram 
helse, skole, jordbruk

• 2022 North West Diocese: 258 
menigheter, ca. 40.000 medl.

• 120+ grunnskoler, 27 vgs.



NLM til Borana og Digo

• Borana - grenseområdene Etiopia-Kenya – tradisjonelle nomader
• Etiopia-misjonærer traff kristne venner på Kenya-sida – og gjenopptok 

og utvidet arbeidet Marsabit 1979.
• Krevende arbeid – halvørken og vanskelig sikkerhetssituasjon
• Digo – kyststripa sør for Mombasa – sterke muslimer
• 1980 Msambweni, 1986 Wema
• Skoleundervisning og evangelisering menighetsdannelse 1994
• NLM nå formelt ute – NSP (G. Hamnøy) viderefører – 23 menigheter



NLM i øst-Afrika 2022

• Distriktsarbeid – støtte til ulike evangelistiske prosjekt som kirkene i 
Kenya og Tanzania ber om.

• Bibelskoler – bidrar med noe økonomisk hjelp og korttidspersonell til 
Waama (TZ), Kiabakari (TZ) og Kapenguria (K) bibelskoler. Nylig åpnet 
Shimoni bibelskole på kysten.

• Bistandsarbeid - utviklingsprosjekt (Tana North) - hjelpe befolkningen 
med bedre tilgang til sikre vannkilder, opplæring innen grunnleggende 
helse og hygiene, samt lese- og skriveopplæring.

• Service – administrasjon, skole, gjestehus, kurssenter i Nairobi



Noen henvisninger:

• Lundeby, Erling, Åshild Mæstad, Karsten Valen (red.): Ferdiglagte 
gjerninger. Glimt fra misjonsarbeidet i Kenya. Oslo; Lunde forlag, 1984.

• Lundeby, Erling: «Kenya». I Tolo, Arne (red.): Såtid, vekst og modning. 
Historien om Norsk Luthersk Misjonssambands arbeid i Asia, Afrika og Sør-
Amerika. Oslo; Lunde forlag, 2002, ss.189-206.

• Lundeby, Erling (2018): Jubilee Report. ELCK NWD 40 years. 
https://drive.google.com/file/d/1lLGZExo7plq2i5w7kniVmpPy6G2Dan9w/vi
ew?usp=sharing

• Sigurdsdatter, Sigrid H.: Afrikas døtre. Fortellinger om liv og arbeid ved 
ekvator. Oslo; Lunde forlag, 1996.

• Thingbø. Marit: Ørkenroser. Livshistorier fra Kenya. Oslo; Lunde forlag, 
2003.



Noen glimt fra norsk
misjon i øst-Afrika

• Tjene Guds plan i vår levetid, Apgj13:36
• Lydig mot det himmelske syn, Apgj26:19
• Ta vare på oppdraget, 1Tim6:14


