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møt Feno og Fano fra Madagaskar 
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Til  lederen

I det globale glimtet møter dere tvillingene Fano og Feno som i dag er aktive 
forkjempere for hørselshemmede på Madagaskar. Da de var yngre opplevde de 
frustrasjonen over å ikke kunne kommunisere med hverandre. Etter at de begge 
fikk mulighet til å lære tegnspråk forandret dette seg. Nå vil de at andre skal ha 
samme mulighet! De har sammen startet Youtube-kanalen «Voice for Change».  Her 
lærer de bort gassisk tegnspråk. De får også vise at de som er hørselshemmede og 
de som hører kan kommunisere med hverandre. 

Sjekk ut linken der Feno og Fano lærer bort alfabetet. Tips: Vis klippet og la bar-
na øve på å stave navnet sitt. https://www.youtube.com/watch?v=dMdEASAm-
pw0&list=PLFI3DO4aXh83Pwa7OYgq1s4abJuVhGTam&index=2

Feno og Fano har tilknytning til AKAMA, skolen for hørselshemmede i hovedstaden. 
Det norske misjonsselskap (NMS) var med å utvikle tegnspråket på Madagaskar, og 
har bidratt til oppstarten av 7 skoler for hørselshemmede i samarbeid med den gas-
sisk-lutherske kirke (FLM). Andre satsingsområder er språkopplæring for familiene, 
yrkespraksis, og informasjonsarbeid for å bidra til bedre rettigheter for hørselshem-
mede på Madagaskar. 

Dersom menigheten har misjonsavtale med NMS 
kan en fortelle at menigheten støtter dette arbeidet 

slik at barna får en opplevelse av å være med på 
noe større. 

Se nmsu.no/ressurser for flere videoer  
fra AKAMA Døveskolen på Madagaskar. 

! ? !



Feno og Fano fra Madagaskar

Forteller: Visste du at å være kirke er å være med på 
noe større? Guds familie over hele jorden har fått et 
oppdrag – å fortelle hvem Jesus er og dele alt det vi har 
fått fra Gud med andre. Gud ser oss og elsker alle. 

Dagens fortelling kommer fra tvillingene Feno og Fano i 
hovedstaden på Madagaskar, Antananarivo. Feno hører 
ingenting, mens tvillingsøsteren Fano hører.

Som barn hadde de store problemer med å kommuni-
sere med hverandre. I dag kjemper de aktivt for andre 
som hadde de samme utfordringene som dem. Her er 
et glimt fra da de var mindre:

«Det er ingen som forstår meg!» tenker Feno og stormer 
ut av huset og ut i den trafikkerte gata.  Foreldrene 
hennes og søsteren blir sittende oppgitt igjen etter at 
samtalen hadde endet i fortvilelse nok en gang.

Feno løfter blikket og ser noen av nabojentene gå arm 
i arm mot henne med skoleuniformer på. Feno slipper 
ut et skrik og et smil, men jentene møter ikke blikket 
hennes og går forbi. Før pleide de å leke sammen, men 
Feno får ikke gå på skole og er ikke mye sammen med 
barna i nabolaget lenger. Feno føler seg utenfor.

Men en uventet mulighet skulle snu opp ned på livet 
til Feno og Fano. En søndag da familien var i kirka, kom 
en mann bort til tvillingene. Han vet om et utdannings-
tilbud som kirka driver for døve.  Kanskje dette kunne 
være noe for Feno? Feno klarer nesten ikke sitte stille. 
Søsteren smiler bredt.  

«Døve kan gjøre alt, bare ikke høre», leser Feno da hun 
kommer inn på skoleområdet. Feno lærer fort og får 
et smil om munnen når hun tenker på at endelig kan 
hun si det hun mener. Hun blir forstått og inkludert! På 
kveldene får søsteren Fano også dra til skolen for å lære 
tegn, og jentene øver på dem sammen. Nå kan søstre-
ne endelig snakke sammen om alt mulig!

Du trenger: 
PC, prosjektor, høyttaler og hvit bakgrunn/lerret. Film fra nmsu.no

Slik gjør du: 
I det globale glimtet møter du et tvillingpar fra hovedstaden på 
Madagaskar som i dag er gode venner. Men det har ikke alltid vært 
lett for dem å snakke sammen!

På skolen til Feno lærer barn som er hørselshemmet å 
snakke med hendene, snekre, klippe hår, lage god mat, 
og mer. I dag er det 7 slike skoler som den gassisk-luth-
erske kirken og NMS startet for at ingen skal bli glemt. 
Noen få heldige får gå på disse skolene. Feno er en av 
dem!

«Flere må vite hva du kan få til» sier Fano til søsteren en 
kveld etter en oppvisning Feno var med på. «og flere 
må skjønne at døve er like viktige som alle andre» svarer 
Feno med ivrige bevegelser.  Sammen får de ideen om 
å starte en youtube kanal slik at flere kan lære tegn-
språk.  Fano gir den døve søsteren sin en stor klem. 
Det er så godt å forstå og bli forstått – og andre må få 
samme muligheten!

Vet du, du kan også som Feno og Fano være en stem-
me for andre! Tenk å få være med på noe større! Du kan 
gjøre en forskjell ved å dele. (kunstpause) Hva kan du 
dele i dag? 
 

Spørsmål til  samtale:  
• Feno var utenfor. Hvem så henne?
• Hvordan kan du se og inkludere andre så de blir 

mindre utenfor?
• Hva vil Feno gjøre for andre? Hvilke talent kan du 

dele for å gjøre en forskjell for andre?




