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Møte med rektor på Døveskolen i Morondava,  
Lucie Rabenanatoanina Harimahefa. 
 

 Under Det Norske Misjonsselskaps generalforsamling i Bergen i sommer, fikk 
jeg gleden av å hilse på rektor ved døveskolen i byen Morondava på sørvestkysten av 
Madagaskar. Rektor Lucie har et langt og flott navn som dere ser i overskriften. Til 
daglig har hun hovedansvaret for å tilrettelegge undervisningen for de 55 elevene ved 
skolen. 
 Lucie fortalte entusiastisk om hvordan hverdagen har forandret og forbedret 
seg for hver enkelt av elevene. Det å få skoleplass for en som er døv, skaper en enorm 
forbedring i livet. Det å få lære å lese og skrive og alle de andre skolefagene, gir de 
døve muligheter til å ta seg videreutdannelse og virkeliggjøre drømmene sine i langt 
større grad enn tidligere. "Vi har planer om å bygge flere nye døveskoler på 
Madagaskar, for det trengs virkelig!" sa rektor Lucie. Hun holdt også et foredrag i 
Døvekirken i Bergen der hun via en flott powerpoint-presentasjon fortalte fra dagliglivet 
ved døveskolen hun er leder for. 
 Lucie uttrykte stor glede over den støtte døvearbeidet får fra Norge. ”Det er 
dere som gjør arbeidet vårt mulig”, sa hun blant annet. Og hun takket begeistret for de 
tegninger og brev som små og store i Krødsherad Menighet har sendt ut til elevene i 
Morondava.  
 Det gjorde inntrykk å 
møte rektor Lucie, som med  
fin innlevelse, humor og alvor 
fortalte om de store utfordring-
ene hun møter i hverdagen sin. 
Krødsherad menighet har 
forpliktet seg til å gi minst tre 
elever skolestipend hvert år.  
Til nå har vi klart dette fint. 
Konfirmantene våre samlet i 
våres inn kr. 1 118,50 ved å 
pante flasker. Hjertelig takk for 
flott innsats! Og hjertelig takk  
til dere som gir til misjons-
prosjektet vårt ved gudstjen-
estene eller gjennom Green 
Misjonsforening. La oss 
fortsette trofast!                    NCS                                                  
 
 
 
 

 

 Nils Christian Skjauff møtte rektor for 

 døveskolen i Morondova, Lucie  

 Rabenanatoanina Harimahefa, i sommer. 


