Gjestekommentar / innlegg, 19.12.08
Utfordring:
Vær med og støtt Arba Minch
Mekane Yesus Technical College
for å gjøre det mulig for ekteparet
Fuglestad å være enda en tid ved
skolen.
Brit Signe og Ketil Fuglestad.

Av Gunnar Hamnøy,
i www.Kommentar-Avisa.no – 19.12.08

Arba Minch Mekane Yesus Technical College er nesten som et stort under. Ekteparet
Ketil og Brit Signe Fuglestad har arbeidet ved skolen som rådgivere etter at skolen kom
i gang på nytt. Mange ting har skjedd ved skolen denne tiden.
Klasserom er rehabilitert, veien opp til skolen er reparert, det er kjøpt inn 60 PCer til IT
avdelinga på skolen, kjøpt inn et stort delelager til Toyota verkstedet og mye mer. Fra Norge
har Gunnar Hamnøy koordinert innsatsen med innsamling av utstyr og penger til det som har
skjedd.
Den store innsatsen og støtten næringslivet på Sunnmøre og Toyota Norge og deres
forhandlernett har gjort det mulig for kirken i sør vest synoden i Etiopia å starte opp igjen
Arba Minch yrkesskole.
Skolen fikk hjelp til å bygge opp en enkel møbelfabrikk med brukt utstyr fra Sunnmøre.
Møbelfabrikken på skolen produserer møbler for salg i et voksende lokalmiljø med stort
behov for møbler. Fabrikken leies ut til et lokalt firma i Awasa som skal drive fabrikken og
skolen får leie av maskiner og lokaler.
Toyota Norge sende brukt og nytt utstyr for å bygge opp et lokalt Toyota bilverkstad i
regionen. Dette verkstedet er nå en del av verkstedene som samarbeider med Toyota Etiopia.
Det lokale Toyota verksted på skolen er et godt og populært tilbud.
Det var 140 studenter på skolen, fordelt på IT og automekanikk siste skoleår. Skolen har
startet opp ny elektro linje i høst, noe det er stort behov for. Det er tatt opp 280 studenter for
kommende skoleår.
Et godt eksempel er at: Av de første 45 studentene som avsluttet studiene ved skolen, for over
et år siden, fikk de fleste jobb. Veldig kjekt var det at tre av de som gikk på Auto linjen, søkte
på jobb i Toyota konsernet i Addis Ababa. Det var opptaksprøve til jobbene, og 200 søkt på 3
ledige jobber. Av de tre som søkte fra yrkesskolen fikk to arbeid der. Det er et fint
kvalitetsbevis.
Solveig Klungsøyr var med på den første ”graduation”. Solveig Klunsøyr var på en privat tur
til Etiopia og fikk oppleve den store festdagen med ”graduation” i Arba Minch, en fest som
var sterkt preget av stor takknemlighet for all den hjelp og støtte skolen har fått. Uten den

hadde det vært svært vanskelig med ny oppstart av skolen.
Spesielt talen til den øverste lederen i ”the zone” (den politiske ledelsen i området) i Arba
Minch gjorde inntrykk. Han talte og delte ut vitnemål til studentene.
Sone lederen understreket den store betydningen det har for skolen at næringslivet nå hadde
gått i kompaniskap med skolen og på den måten gjort det mye lettere for folk å få reparert
bilene og ikke minst, slippe å dra kanskje 50, eller i alle fall 30 mil for å få kjøpt en original
Toyota reservedel.
Å øke elevtallet ved skolen fra 140 til 280 på et år krever mye. Kirken er fattig og trenger
hjelp og støtte om de kan makte dette. Den eneste inntekten skolen har nå er elevpenger,
inntekter fra næringsaktiviteter og utleie av hus. Kirken ønsker inderlig å beholde Brit Signe
og Ketil i 1 ½ år til ved skolen.
Misjonssambandet kutter i budsjetter og makter ikke å svare ja på det spørsmålet, men ser at
det er stort behov for den hjelpen Fuglestads kan gi til skolen. Jeg ønsker å spørre om hjelp fra
dere som leser Norges Kommentar Avis.
Jeg tror at mange av dere forstår at det er svært avgjørende for en ungdom å få god og solid
arbeidsopplæring i tillegg til kristendomsundervisning. Dette er i god Hans Nilsen Hauge
tradisjon. Vi trenger kr 218 000 til lønn for 1 år pluss kr. 15 000 til flyreiser.
I det vi sender ut ”brevet” fikk jeg melding om et Ketil Fuglestad har fått et gaveløfte på kr 75
000 til dette formålet. Det som da mangler til dette prosjektet er kr 158 000. Pengene
sender vi direkte til Etiopia. Det er avklart med Misjonssambandet at vi kan gjøre det på
denne måten.

AFRI stiftelsen (www.afri.no)
Dere som kjenner ekteparet Fuglestad vet også at han er en dyktig sivilagronom, og bruker
kunnskapen han har fra sin utdannelse på Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås og sin
lange praksis i Etiopia og i Norge med utbygging av landbruket med planter og trær når han er
ute mellom folket i Arba Minch området, Gidole, Konso og Yavello. Han bygger opp flere
planteskoler i distriktet for å gjenreise en del av den ødelagte naturen og skaffe folket frukt og
byggevirke - noe som selvsagt er grunnleggende viktig for at bygdene skal ha noen framtid
med bærekraft. Det formelig gror etter Fuglestads.
Han har støtte av AFRI stiftelsen til dette arbeidet. Fuglestads ønsker å hjelp etioperne, slik at
de kan høste egen avling på egen åker og på den måten få mat og klær og det de ellers måtte
trenge for å ta vare på familiene sine og ha overskudd til Guds rikes arbeid.
Gaven til å gjøre det mulig for ekteparet Fuglestad å fortsette ved yrkesskolen i Arba Minch
og kan sendes på denne kontoen:

Kontonr.:
3910022069
599
v/ Gunnar
6260 Skodje
– merk
Gavekonto 8220
90131
Adresse:
NLM Hamnøy,
Giver, Sinsenveien
25, 0572
OSLO.”Arba
Minch”
NB - Gaven merkes "Lønn til Ketil Fuglestads".
Bilder fra arbeidet, se nedenfor:

Ketil Fuglestad ved ei furu i Konso som
Fra bilverkstedet.
Kun er 30 år gammel! Det gror svært raskt.

Datter til ei som jobber ved skolen.

Brit Signe og Ketil Fuglestad.

