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“I disse tider”

I disse tider», er ord vi bruker denne våren 2020. 
Det er unntakstilstand i landet vårt og i verden. 
Sykdom, død og store økonomiske tap er noe 
vi forholder oss til, både der vi bor, nasjonalt og 
internasjonalt. LMF må i noe av arbeidet tenke 
annerledes. Styremøter og gruppemøter tar en 
annen form. Vi er kreative, og finner måter å 
holde kontakten på. Arbeidet fortsetter. Vi vil jo 
gjerne møtes, fordi vi er som en stor familie. Vi 
hører sammen med Gud som vår Far.

Se på logoen vår. LMF-treet kan minne oss 
om et familietre. Det er levende og det vokser. 
Hvis treet, LMF, står støtt og rotfestet på Guds 
ord og grunnvoll, og budskapet om Kristi død 
og oppstandelse er den sevjen som flyter ut i 
grenene, så lever treet videre. Kristus er livet. 
Friskt og grønt med nye knopper underveis, en 
ny vår i vente. Nye enkeltmedlemmer og grupper 
blir lagt til. Som en gren. En innpoding må skje, 
et snitt i treet inn til sevjen, for at den nye grenen 
skal få næring. Denne handlingen hindrer den 
nye grenen i å tørke ut og dø. Treet må blø, for 
at en ny innpodet gren skal få leve. Det er som et 
påskebudskap. Kristus gav sitt blod for at du og 
jeg skal få evig liv i gave. Hvetekornet, Kristus, 
falt i jorden og døde. Et korn som dør, bærer rik 
frukt.

Du til di grein meg sette,
alt i min fyrste vår

med livsens dogg meg vætte,
gav sol og signa år.

Du vil òg vokster giva
alt til min siste slutt:
lat meg i deg få liva,

i deg få anda ut.

Treet i LMF-logoen står i en ring. Den runde 
formen betyr at noe er evig. Ringen er også et 
kjent symbol for ekteskapet. Vi to skal være 
sammen livet ut.
Vårt arbeid stopper ikke opp «i disse tider».            

Vi ber for hverandre og for misjonsoppdraget vi 
står i. 
Penger samles inn til Guds rike, og vi kan lese 
i Bibelen og få kjennskap til misjon i ulike fora. 
Kirken er ikke bare en bygning, men kristne som 
tror. Vi er en familie, selv om vi er spredt og ikke 
ser hverandre hver dag. Vi er rotfestet i Gud. 

Bibelen sier i Kol. 2,17: Vær rotfestet i ham og 
bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har 
lært, rike på takk til Gud!
Vær velsignet der du er «i disse tider»!

Det er svar underveis, 
engler kommer med bud.

Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:

Kall på meg, og du hjelpen skal få!

LEDER

Styreleder Anne-  Lise Bakken

Vær velsignet 

der du er i disse tider
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I mere end 25 år har jeg været præst i Det Danske 
Missionsforbund. Det er jeg fortsat, idet jeg er 
halvtidsansat som præst i Tylstrup Frikirke og 
halvtidsansat som forretningsfører for LMF 
Danmark.

Tilbage i 1994, da Gud, ret uventet, kaldte mig 
ind i præstetjenesten, bad jeg Gud om at give 
mig vished om, at Han rent faktisk kaldte mig. 
På en cykeltur i Aarhus, hvor jeg den gang boede, 
fornemmede jeg pludselig, og det står tindrende 
klart for mig, at Gud sagde til mig: ”Finn, gennem 
din tjeneste vil jeg bekræfte dit kald.”

Var det en hjælp? I situationen, nej, ikke ret meget. 
Men med tiden blev det en vældig hjælp. For jeg har 
ofte set tilbage og tænkt: ”ja, det gik sådan, Gud, 
du bekræftede og bekræfter mit kald gennem min 
tjeneste.” Det har været en af to vigtige erfaringer, 
som har rodfæstet mit kald og min tjeneste.

Den anden markante og skelsættende erfaring er 
cirka 15 år gammel. Jeg læste igennem Jeremias 
Bog, og pludselig stod nogle få ord i et vers frem for 
mig som var de bøjet i neon: ”Gid der var et herberg 
for vejfarende i ørkenen.” (Jer. 9,1a) På norsk: ”Å, 
om jeg fant et sted i ørkenen der vandringsmenn 
kunne overnatte!” (Jer 9,2a).

Denne hilsen fra Herren har været aldeles 
formerende og helt afgørende for mit liv og min 
tjeneste siden. Utallige gange har jeg mindet 
mig selv og menigheden om, at vi må vide, hvor 
herberget i vores livsvandring befinder sig, og vi 
må være villige til at hjælpe vores medmennesker 
til at finde deres herberg. For uden et herberg i 
ørkenen, ja, så dør vi … 

Sådan har to korte, men markante Gudserfaringer 
været en afgørende faktor for mig i forhold til at 
vide mig rodfæstet i mit kald.

Hvordan med dig?

Andakt af Finn Kier-Hansen, forretningsfører, LMF Danmark

Rotfæstet i kaldet

Spørsmål til samtale:

 1 – Beskriv lignende oplevelser, hvor Gud 
har ledt dig på vej i livet?

2 – Overvej, om du kan hjælpe en yngre 
bekendt med at blive bevidst om, hvordan 
Gud vejleder?

3 – Reflekter over, hvordan Jesus kaldte sine 
disciple ud af deres trygge liv til en vandring, 
som sikkert har været oplevet som en 
ørkenvandring?

Bibeltekst:
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Spørsmål til samtale:

 
1.Hva vil det si å være rotfestet i Jesus Kristus?

2.Hvordan er forholdet mellom det å være 
rotfestet i Kristus, og å stå på sin egen rot?

3.Hva inviterer Gud deg til gjennom 
fortellinga om den knekte bjørka?

I fjor hogde vi ned noen trær på Nord-Sandom, der 
jeg bor. På en av stubbene ble det stående igjen ei 
mindre bjørk da det store treet var felt. 
Kanskje var det greit at det stod et lite tre igjen der? 

Men en dag om høsten lå det vesle treet knekt på 
bakken. Jeg la merke til det, fordi stormen ikke 
hadde vært så sterk at noe tre skulle ha gått over 
ende, i hvert fall ikke et lite tre. 

Hva hadde hendt? Jo, treet var ikke bevegelig nok 
fordi det ikke stod på sin egen rot. Treet kunne ikke 
svaie i vinden. Det hadde vokst sammen med det 
store treet, og stubben som stod igjen.  

Når det store treet var borte, var det ikke beskyttet 
mot vær og vind lenger. Dette knekte treet ble en hel 
preken for meg, et emne for refleksjon og meditasjon:
 

Knekt bjørk 

stormen tok ho
då den store bjørka vart felt

ho klamra seg fast til stubben
våga ikkje å tru

på si eiga rot
våga ikkje å sleppe taket
og gje seg over til vinden

Kol 2,7; Vær rotfestet i ham og bygd på ham! 
Hold fast ved den tro dere er opplært i, 

med overstrømmende takk til Gud!

                                                                       
                                                                                                       

Andakt av Anna Magni Larsen, tidl LMF-utsending Japan og nå retreat-
medarbeider på Sandom Retreatsenter.

Rotfestet
Bibeltekst:
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  Bønnestund

  Alle LMF- utsendingene, deres  arbeid rundt i verden 
  Alle gruppene rundt omkring i landet
  LMF på Madagaskar
  Alle prosjekter som får LMF sin økonomiske støtte
  Misjonærbarna ute og hjemme
  Gruppelederne
  Enkeltmedlemmene
  Økonomien i LMF
  LMFs landsstyreleder,  landsstyre og daglig leder
  LMF i de andre nordiske landene
  Alle LMF`s samarbeidsorganisasjoner /-kirker
  Fred i Midtøsten
  Storting og regjering
  Kongen og hans hus
   Generalforsamling 2021, Bakketun, Verdal

      Personer og saker som er nevnt i dette bladet

Høsten er stor, men arbeiderne få.  
Be derfor høstens herre sende ut 

arbeidere
for å høste inn grøden sin. 

Matt 9,37 b-38

«Ta tid til å bede, søk stillhet og ro»

Vår Far i himmelen!
 La navnet ditt helliges.
 La riket ditt komme.

 La viljen din skje på jorden
 slik som i himmelen.

 Gi oss i dag vårt daglige brød,
 og tilgi oss vår skyld,

 slik også vi tilgir våre skyldnere.
 Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

 For riket er ditt
 og makten og æren i evighet.

 Amen.
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Konsekvenser av
Coronaviruset for LMF

Vi er alle påvirket på ulike måter av Corona og dets virkninger.

I LMF har vi valgt å avlyse alle planlagte arrangementer ut april.  

I tillegg har myndighetene pålagt oss at alle arrangement fram til 15.juni må avlyses.

Vi ber alle grupper om å følge myndighetenes retningslinjer og på den bakgrunn valgte Landsstyret å 
avlyse årets  nordiske sommermøte i Kristiansand.

Det er første gangen LMF avlyser et sommermøte siden krigens dager 1940-1945.

Landsstyret så det ikke som gjennomførbart å arrangere et sommermøte under de rådende omstendig-
hetene.

Landsstyret håper at vi alle kan møtes til Generalforsamling i slutten av juli neste år, på Bakketun, Ver-
dal.

Kontoret har fått ulike forslag til anderledes LMF- møter og de bringer vi gjerne videre.

1: Avtal med gruppa om et felles tidspunkt f.eks  torsdag kl 18.00 - 19.00 i din egen stue. 
    Bruk tid i bønn, les Misjonshilsen og vær sammen alene, men sammen.

2: Hva med et verandamøte eller utemøte før sommeren hvis forhold åpner for det?

3: Gå en tur sammen noen få. Ha med egen mat og be sammen.

Vi opplever at mange sender gaver til LMF, og det er vi svært takknemlig for!  
                                            
                                                  Tusen takk!

Aktuelle bønneemner:
Hjemsendte misjonærer i karante eller som er permittert.
Utsendinger rundt i verden som lever med ulike begrensinger pga Coronaen.
Alle lærere og barnehagepersonell som får hverdagen forandret igjen, ved at barnehager og skoler åpner 
på nytt.
Visdom til alle med ansvar i samfunnet, slik at krisen kan håndteres på best mulig måte.
Alle som kjenner på ensomhet, utrygghet og frykt for egen og andres helse. 

La oss be om fred i urolige dager!  Husk å bruke vårt bønnekort!

Skrevet av Anne Lise Bakken, styreleder 
               og Inger Marie A.Oppegård, daglig leder.

Foto: Alvhild Vassel Eide
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Hilsen fra Guri Enger i Mali 
                        men tilbake i Norge 

Det ble ikke noe brev fra Mali den-
ne gangen, men jeg har da litt å 
fortelle fra oppholdet mitt som ble 
forkorta en del. Jeg kom til Mali 
helt i slutten av februar og vi dro 
rett til Senegal til Misjonærkonfe-
ranse for oss i Mali og Senegal. 
Det er noen år siden jeg har vært 
med ,da jeg ikke har vært i Mali når 
det har vært konferanse. 
Så  det var kjekt å treffe mange nye 
mennesker og godt å være sammen. 

Det ble gode dager der vi la planer og var optimistiske for tida 
framover. Lite ante vi at i slutten av uka etter, fikk vi beskjed 
om å dra til Norge. Jeg skulle hatt 5 uker der og det ble nesten 
3 uker. 

Oversetterne kom til meg  da jeg kom hjem fra Senegal og vi 
fikk ei ordentlig uke sammen. Den siste uke ble det mye om og 
men, med en kansellering av flyet, før vi fikk fly på onsdag kveld 
til Paris og videre til Norge. En av oversetterne var ikke helt i 
slag heller, så den første uka ble også noe amputert, men nå er 
han i form igjen. Heldigvis kunne vi to andre jobbe sammen og 
vi fikk gjort noe. Vi tok noen rettelser sammen og noe jobba vi 
hver for oss, der vi retta opp etterhvert som vi støtte på ulike 
uttrykk og ord. 

En stor endring er ordet for kirke i Det nye testamentet. De hadde brukt Guds forsamling, men nå ble 
det endra til «egilisi», som er mer i tråd med det greske ordet. Vi testa det ut for å se hva de forstod med 
ordet, og det var tydelig at dette betydde de kristne menneskene, ikke bare kirkebygningen. Derfor ble 
det godkjent og retta i hele NT. Nå har kirka kommet mye lenger, og da er det naturlig at vi kan bruke 
et slikt ord.

Nå sitter oversetterne med konsulenten vår og jeg er stengt ute fra programmet vårt. Konsulenten er 
heldigvis malisk, derfor kan de ha denne gjennomgangen. Vi prøvde å jobbe via live-versjonen i pro-
grammet og skype, men det ble for dårlig internett i Mali. Jeg kan ikke gjøre noe nå, da blir det konflikter 
i teksten. De jobber nå med å rette opp ting gjennom hele dokumentet, derfor må det bli slik. Hver etter-
middag kobler jeg meg opp og henter ut og kan se noen av rettelsene. Noen ganger gir de beskjed med 
en skype-melding hva de gjør. Godt vi kan gå videre og komme enda nærmere slutten på hele Bibelen 
på kasonké. 

Etter planen skal vi ha en gjennomgang i september, vi får se hvordan det går. Foreløpig er jeg i karante-
ne, men det er slutt på fredag 03.04. Det skal bli godt å ut og handle selv den dagen. Jeg er glad for at jeg 
har mulighet til å være ute og det har vært mange soldager siden jeg kom hjem.

Ønsker dere alt godt for denne spesielle tida vi alle er inne i. Rart å oppleve et annerledes Norge.

Skrevet av Guri Enger, utsendt av 
Normisjon/LMF i Mali
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Å være et vitne i Sentral-Asia

Shining Brighter

Those who have taught for a longer time might know this better than me. Frustration is part of the job. 
We had hoped our team had designed a great new course with interesting seminars, engaging material, 
and very meaningful assessment tasks. We had hoped it would be a positive impact! A great starting 
point for students University career. But often our hopes and ideals are met with reality.
Some students don’t see the purpose. Some don’t want to work in groups, or with people they don’t like. 
Some reverse to old learning habits from school: they prefer to memorize and copy instead of trying to 
create something new. Some just struggle with the language. 

Colleagues can also be a source of frustration for each other. One is always negative, against all new 
ideas. One doesn’t seem to keep the deadline. One always wants the easy way, not necessarily what is 
best for the students. One is always gossiping or criticizing peers
Then there is management. ‘Money. Build a new building. Cut costs. Critical thinking is not that im-
portant. Too expensive. Too difficult for students. Reduce teaching hours.’ They don’t ask, they decide. 
These frustrations don’t come at once, but gradually add up.  Towards the end of our teaching calendar, 
I must admit I often found myself upset, bitter and combative. But I guess this is what being a teacher is 
like anywhere. Reality is often frustrating.
 
So what does God have for me here in the midst of this?   A couple of weeks ago during morning devo-
tion I was reading through this scripture:  Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, 
along with every form of malice. – Efeserne 4.31.
Yes, things have not gone my way. But often these circumstances are revealing more about my character 
and what still needs to change. I have been given a new mind in Christ, and as a new creature, no matter 
the circumstances my attitudes should reflect this. What an opportunity to let Christ shine amid these 
challenges. 

Over the next couple of months, as I grade students and prepare for next year, I am excited once again! 
Will things be any easier next year? Probably not! Yet I pray and believe the light of Christ will shine 
even brighter!

Skrevet av ”Øyvind”, utsendt av NLM/LMF i Sentral -Asia
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Denne våren har fleire i det internasjonale fellesskapet reist tilbake til heimlandet. Desse har vore ein 
ressurs i ungdomsarbeidet og vil bli sakna. Heldigvis har det kome iallfall ein ny kristen engelsklærar. 
Ei ung dame frå USA som har fått jobb i Matsue, tok kontakt før ho reiste frå USA for å spørje etter ei 
kyrkje ho kan gå i.  Sidan ho framleis er i karantene, har eg ikkje truffe henne enno. Ho seier ho kjenner 
at Gud har kalla henne til å vere i Japan for å vitne om Jesus. 
I skrivande stund står kirsebærtrea i full blomstring, og talet på koronasmitta i landet stig for kvar dag. 
Eg bur i Shimane fylke, eitt av dei få fylka som framleis ikkje er ramma, men seinast på nyheitene i dag 
høyrde eg at det har kome opp i fjorten tilfelle i nabofylket Hiroshima. Det er nok berre eit tidsspørsmål 
når vi har det her, også.
Studentane har hatt ferie sidan februar, men nokre har vore her, så eg har hatt ei lita gruppe på Bible 
Club bortimot kvar veke. Sjølv om eg har vore påpasseleg med at dei har vaska hendene godt og site i 
god avstand til kvarandre, har eg kjent på ansvaret.  Eg var så veldig letta då Carmella foreslo at vi kunne 
, difor starte Bible Club over internett og første fredag i april var vi i gong. Gjennom programmet Zoom 
fekk vi med også tidlegare studentar, mellom anna ei jente som sit i karantene på rommet sitt heime hos 
foreldra sine og to studentar som er tilbake i Afrika. Takk Gud for teknologien! Og så takkar eg for at 
påska ikkje er avlyst, og er glad for å få formidle bodskapen om at Jesus døydde og stod opp att. Det kan 
ingen avlyse, ikkje eingong koronakrisa!
Bøneemne:
• Be for nye studentar ved universitetet denne våren. 
                 Be om at nye blir med i Bible Club og KGK.
• Be om at mange må søkje Jesus i denne krisetida.

Følg gjerne med på www.ingervalbo.blogspot.com

Vårhilsen fra Matsue, Japan

Skrevet av  Inger Valbø, 
utsendt av NLM/LMF i Japan



11

Sterke og trygge 
familier i Thailand

Diakoniavdelingen i samarbeid med NMS er nå i 
gang med et nytt og spennende prosjekt. Prosjek-
tet heter” Sterke og trygge familier”.

Vi startet opp i høst med et tre dagers seminar for 
våre Diakonivoluntører. En diakonivoluntør er en 
som har sagt seg villig til å ha et spesielt ansvar for 
diakoniarbeidet i sin menighet og nabolag. 
Vi inviterte dyktige foredragsholdere fra andre or-
ganisasjoner her i Thailand, med en spesiell kom-
petanse på fokusområdene våre: Barns rettigheter, 
forebygging av menneskehandel og styrking av fa-
milier. Mer enn 70 personer fra hele landet deltok 
på seminardagene.

Sterke og trygge familier er det aller viktigste vir-
kemiddelet i arbeidet med å skape gode samfunn. 
Mange barn og ungdommer i Thailand opplever 
familiene sine som utrygge, og trekkes derfor mot 
venner. Gatelangs. Narkotika er lett tilgjengelig der 
ungdommer møtes. En stor utfordring er at veldig 
mange barn vokser opp hos gamle besteforeldre, 
som kanskje ikke har det overskuddet og ressurse-
ne som skal til for å skape en trygg ramme i barnas 
liv. Da vi spurte deltagerne på høstens seminar hva 
som var den største utfordringen i deres nabolag, 
så svarte alle narkotika. Diakoniavdelingen i den 
thailanske kirken ønsker derfor å jobbe for å styrke 
familier her i Thailand.

Gjennom det vi gjør så ønsker vi å være med 
å oppfylle drømmer, være med å bidra til at 

barna får en bedre hverdag og en god fremtid. 
Vi ønsker at barna i Thailand skal oppleve Guds 

kjærlighet. 

”We make dreams come true”

Vi skal nå i en treårsperiode arrangere seminarer 
og leirer om disse fokusområdene rundt omkring 
i landet, for kirkemedlemmer, for våre 300 stipen-
delever og deres familier, foreldre til barn på Lov-
sangshjemmet, 
internatelever på Immanuelhjemmet og deres fa-
milier, og for barn og foreldre i lørdagsklubbene. I 
tillegg skal vi jevnlig følge opp de som har sagt ja 
til å være diakonivoluntør i sin menighet.
Vi har blitt kjent med flere andre organisasjoner 
som er spesialister på våre fokusområder, og de er 
svært positive til å hjelpe oss med dette. 

Tusen takk for at dere er med!

Skrevet av Anne Storstein Haug, 
utsendt av NMS/LMF i Thailand
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Hilsen fra hjemmekontor på 
French Hill, Jerusalem

Jeg skriver fra mitt hjemmekontor på French Hill 
i Jerusalem. Caspari-senteret har allerede vært 
stengt i to uker nå. Alle i staben arbeider for tiden 
hjemmefra. Ifølge instruksene fra myndighetene 
kan vi bare bevege oss 100 meter fra boligen. Det 
ble med ett så stille. Men jeg har iallfall god utsikt 
fra mitt påtvugne hjemmekontor. I klarvær kan 
jeg se nordenden av Dødehavet og veien som snor 
seg oppover til Amman og Jordan. Hvor lenge vil 
dette vare? I skrivende stund vet vi ikke, kurven 
over antall korona-smittede er fortsatt på vei opp 
her i Israel.

I kveld skulle vi hatt vårt fjerde møte i det nystar-
tede kvinneforumeet vårt, «Benot Yeshua» eller 
«Jesus-døtre». Vi hadde gledet oss til å lytte til 
historien til nok en «søster», men også til å spise 
«empanadas» (latinamerikansk delikatesse), siden 
kvinnen som skulle ha delt sin historie, for mange 
år siden kom til Israel fra Argentina. Hun elsker 
å lage mat, og fortalte på siste forum at hun ikke 
bare ville dele sin personlige historie,  men også 
dele latinamerikansk mat med oss. 

Vel, forumet som alle andre seminarer og fore-
lesninger, har blitt satt på vent, enn så lenge. 
Heldigvis  har vi enkelte program som går online 
via Zoom. Disse fortsetter som normalt. 

Neste uke starter påskehøytiden, Pesach, her i 
Israel. Det kommer til å bli en veldig annerledes 
påske. Et av spørsmålene i løpet av påskemåltidet 
er: «Hvorfor er denne kvelden forskjellig fra alle 
andre kvelder?». I år vil det i tillegg også bli en an-
nen forandring. Ingen har lov til å invitere gjester 
eller selv å bli invitert. Påskefesten som vanligvis 
er en stor familiefest, vil i år bli feiret bare med 
kjernefamilien i samme bolig.

Et munnhell man hører titt og ofte her i Israel nå 
før påske er: «Vi har overlevd Farao, vi vil overleve 
dette (Koronakrisen) også»! Så får vi håpe og be 
om at Korona-viruset snart er over, og at Herren 
i sin barmhjertighet vil se i nåde til vår lille blå 
klode.

Aktivitet på terrassen under 
koronaen

Skrevet av Elisabeth E. Levy, utsendt av Israelsmisjonen/LMF i Israel
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Hurra for alle som starter søndagsskole rundt i 
landet!

Og ekstra HURRA når vi får en ny søndagsskole i 
Finnmark!
I januar var jeg på reise i Troms og Finnmark. 
Jeg hadde planlagt reisen flere måneder i forveien, 
men at jeg skulle unngå kolonnekjøring og steng-
te vinterveier, var ikke planlagt! Det var en positiv 
bonus! For januar bød på svært 
mye forskjellig vær i nord dette året.

I høst, da jeg var på reise i Finnmark, hadde jeg 
bl.a møte med ansatte i kirka i Alta, der vi snakket 
om mulighet for søndagsskole i kirken. Vi ble da 
enige om å ha et nytt møte i januar der også frivil-
lige i barnearbeidet skulle bli invitert med.

Så i januar møttes vi; en av prestene, trosopplæ-
reren, kateketen og en frivillig som har sagt ja til 
å være med som søndagsskoleleder. Vi gikk gjen-
nom bibelfortellingene for vårsemesteret fra Sprell 
Levende, som er tekstopplegget til Søndagsskolen 
Norge. Vi så på ulike formidlingsmåter for å treffe 
de ulike barna som kommer til søndagsskolen.  Vi 
vurderte måter å variere samlingen på, slik at vi 
kommuniserer med barna med ulike intelligenser. 
Noen barn kommuniserer lettere med språk eller 
tall, andre med bilder, lek, bevegelse eller dyp-
tenkning. Hele ni ulike intelligenser ønsker vi å 
variere samlingen med i søndagsskolen for å nå 

inn til alle de ulike barna!

På slutten av samlingen vår i den flotte Nordlyska-
tedralen i Alta, sier kateketen: ”Ja, da er det vel 
bare å melde inn søndagsskolen til Søndagsskolen 
Norge da! Det kan jeg jo like godt gjøre med en 
gang.” Og dermed hadde vi fått en ny søndagsskole 
i Finnmark! 

Nordlyskatedralen søndagsskole! Velkommen til 
oss! Foreløpig skal søndagsskolen samle barn før-
ste søndag hver måned. Hvis, eller når, vi har flere 
som kan være ledere, kan kanskje søndagsskolen 
holdes oftere. Så her er det både mye å takke for 
og mye å be for! 

Sammen løfter vi fram for Gud arbeidet i Finn-
mark!

Nyinnmeldt søndagsskole i Alta

Skrevet av Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolekonsulent i Finnmark
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Takk fra 
Marit Hugdal 
på Flekkerøy 

Hei igjen alle sammen! 

Ole kom til verden 02.02.2020. Det vil si at jeg for 
tiden er ute i foreldrepermisjon og vi er nå en fa-
milie på fire. Jeg følger dermed ikke prosjektet i 
Mongolia på samme måte som før. 

Siste nytt derfra er at prosjektdokumentene for det 
femårige prosjektet er godkjent. Prosjektarbeider-
ne er nå i gang med arbeidet som i første omgang 
skal vare frem til 2024. I skrivende stund er alt i 
Mongolia, i likhet med resten av verden, satt litt på 
pause på grunn av koronaviruset. Mongolia satte 
tidlig inn strenge tiltak, noe som har vært svært 
positivt, med tanke på reduksjon av smitte. 

Alt av prosjektarbeid er derfor satt på vent. Vi vet 
for øyeblikket ikke hvor lenge karantenen vil vare, 
men prosjektarbeidet vil starte opp igjen så snart 
alt er tilbake til normalen. Kort sagt vil prosjekt-
fokuset blant annet være rettet mot kompetanse-
bygging blant medlemmene av foreldreorganisa-
sjonen for barn med funksjonsnedsettelser. Dette 

for å styrke deres stemme inn mot myndighetene 
og i samfunnet. Vi tror at ved å styrke deres stem-
me og kompetanse, vil vi kunne sikre at prosjekt-
målene har  bærekraft også etter utfasingen. 

Når det gjelder vårt engasjement som familie i 
Mongolia, har vi søkt om permisjon fra NLM frem 
til sommeren 2021. Vi kjente det var godt å ha litt 
mer tid i Norge, og har også fått kjenne på en fred 
for denne avgjørelsen. Vi ber nå om visdom for ti-
den som ligger foran, for avgjørelser som skal tas. 
Dette er min siste hilsen i denne omgang. Jeg øn-
sker derfor å benytte anledning til å takke dere alle 
sammen for at dere har båret oss i bønn i disse 
årene. Til tider har vi kjent det helt konkret, og vi 
fikk det også bekreftet når vi rundt juletider mot-
tok en enorm mengde med julekort som vi sent vil 
glemme. Det har vært veldig godt å vite at vi har 
dere i ryggen og at dere husker på oss. 

Igjen vil vi si tusen takk og Gud velsigne dere alle 
sammen. 

Marit Hugdal er kommet til 
Norge etter misjons tjeneste  
i Mongolia. Hun har vært vår 
utsending der for NLM/LMF
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Påskehilsen fra Laila i Drammen

Kjære venner!

Nå på skjærtorsdag samlet vi oss med de andre arbeiderne i vår del av landet til nattverdsfellesskap. Vanligvis 
samles vi hjemme hos en av familiene til påske og jul, og blir alltid rikt velsignet selv om det er komplisert med 
mange timers reisevei og nødvendig overnatting. Hvor mye enklere ble det ikke i år når alt måtte skje online .
Barna fikk tilsendt like tegninger til å fargelegge og gjorde det mens vi voksne hadde fellesskap på vekselvis 
lokalt språk og engelsk. Etterpå ble tegningene vist fram til hverandre over nettet mens vi klappet begeistra for 
hver enkelt en.

Corona-viruset demonstrerer nok en gang hvor utrolig velsignet vi er i Norge med alle våre muligheter og 
rettigheter. I landet vårt  er det nå innført delvis portforbud og innbyggerne følges via telefon. Går du ut får 
du sms og får du fem sms får du politiet på døren og bot. For oss som ble «landfaste» her i Norge, opplever vi 
bevegelsesfriheten til en enorm velsignelse! 

 Vi bor ganske tett med folk fra hele verden i lavblokka vår her på Fjell, og deler oppgang med blant annet jesi-
dier fra Nord-Irak, afghanere og tyrkere. Denne påsken fikk vi mulighet til å henge en liten hilsen på døren til 
hver av dem med en liten bønn og velsignelse over hver familie. 

Fra og med neste uke(mars) er vi 90% permittert ettersom vi ikke kan reise tilbake til landet vårt. Selv om det 
ikke var planlagt å være her denne våren, så er vi takknemlige for muligheten vi har til å dele liv med de rundt 
oss her. Kollegaene våre i landet vårt, forteller om frustrasjon over kun måtte være innendørs,  mens her får vi 
mulighet til å sitte ute med naboer fra store deler av verden  hver dag om vi vil. 

 Vi vil gjerne ønske dere alle en riktig god og velsignet påske! Han er oppstanden, halleluja!

Skrevet av Laila, utsendt av Frikirken/LMF til et land i Midt Østen



16

Tusen takk for at jeg får være deres utsending.
Her har jeg skrevet noen ord om meg selv, slik at 
dere kan bli litt bedre kjent med meg.

Bakgrunn
Mitt navn er Marie Vargas. Jeg er 33 år og kommer 
fra Nærbø. Før jeg giftet meg for nå snart 12 år 
siden, het jeg Nygård til etternavn. Jeg er utdannet 
allmennlærer, med fordypning i KRLE, kunst og 
håndverk og samfunnsfag. I tillegg jobbet jeg med 
masterstudie i kirkelig undervisning mens jeg job-
bet som kateket i Greipstad og Finsland menighet, 
før vi dro ut.

Misjonær i Peru
Nå bor jeg i Arequipa i Peru, sammen med min 
mann Juan Pablo Vargas (36) og våre to barn Ma-
ria Sol (9) og Jonas (4). Vi flyttet hit sommeren 
2017.
Her har jeg hovedansvaret for skolegangen til 
NLMs misjonærbarn på felt. Før vi kom ut, ble det 
besluttet å legge ned den norske skolen og at bar-
na skulle gå på peruansk skole. Det fungerer vel-
dig fint. Da har barna et større skolemiljø og blir 
godt integrert i peruansk kultur og språk. For å 
ivareta norsken, får de fri fem timer i løpet av uka, 
hvor jeg underviser dem i norsk, samfunnsfag og 

KRLE. Jeg synes det er ordentlig luksus å få jobbe 
med få elever om gangen. I fjor hadde jeg maks tre 
elever på samme tid. 
Utenom skolen jobber jeg blant annet med å 
oppdatere kursmateriell som kirkene bruker til å 
undervise sine medlemmer, både her i Peru og i 
Bolivia. Det blir også brukt på sommerbibelskole 
i begge landene. 

Fritid
På fritiden er jeg blant annet med som frivillig på 
søndagsskolen i kirken vi går i. Vi har hatt et spen-
nende prosjekt, hvor vi har hatt 15 Aurora-leksjo-
ner i parken. Det er et opplegg som går på det å 
forebygge seksuelt misbruk blant barn. Da har vi 
invitert alle barna i nabolaget til å være med.
Ellers går jo en del av en mammas fritid med på 
å følge barna til sine fritidsaktiviteter. Maria Sol 
turner og Jonas spiller fotball. Utenom det koser 
jeg meg med baking, trening, strikking og brett-
spill i ny og ne.

Tusen takk for forbønn. 

Mvh Marie Vargas

Ny utsending fra NLM  
             Marie Vargas i Peru
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Litt om NLM`s arbeid i Peru:

IEL-P
NLM startet sitt arbeid i det sørlige Peru i 1978. Som et resultat av arbeidet ble Iglesia Evangélica Lute-
rana – Perú (IEL-P) dannet i 1995.

Denne kirken har i dag omlag 30 etablerte menigheter fordelt på 5 soner i det sørlige Peru. Hovedadmi-
nistrasjonen til kirken ligger i Arequipa, mens bibelskolen ligger i Juliaca. Kirken eier og driver også 4 
barneskoler og noen barnehager.

Misjon i et ”katolsk land”
Peru er ett av landene i Sør-Amerika med lavest innslag av evangelisk kristne, cirka 12 prosent offisielt. 
Katolsk folkereligiøsitet blandet med elementer fra hedenskapet har et sterkt grep på folk, mens både 
materialisme og nye religiøse bevegelser brer om seg.

Misjonen har drevet med forskjellig arbeid i Peru.
Menighetsbygging, bibelskole, litteratur- og radioarbeid har lenge vært hovedsatsningen til misjonen, 
men bistandsarbeid med helse og jordbruk har også vært viktige elementer i arbeidet til NLM i Peru.

SETELA
NLM har i Sør-Amerika vedtatt en strategi som fokuserer på pastoroppfølging og bibelundervisning. 
Gjennom undervisning på bibelskolen CLET og det teologiske seminaret SETELA ønsker NLM å bidra 
aktivt i mange år fremover. Samtidig vil NLM være med å støtte nybrottsarbeid og ellers hjelpe til i kir-
kens arbeid, spesielt knyttet til ungdomsarbeid og disippelgjøring.
SETELA tilbyr en tre-årig utdannelse i teologi, og er lokalisert i Arequipa. Det er misjonen som eier 
institusjonen, hvor fremtidens lutherske kirkeledere i Ecuador, Bolivia og Peru utdannes.

Hentet fra www.nlm.no

Foto: Espen Ottosen, NLM



18

Derfor er jeg medlem i LMF!

Sommeren 1995 ankom vi Darhan i Mongolia som 
utsendinger for Norsk Luthersk Misjonssamband. 
Planen var at jeg og familien min, som på den ti-
den besto av mann og en liten gutt på 7. mnd,. 
skulle arbeide og bo her i en periode på  4.år.

Da jeg var lærerutdannet og hadde tilleggsutdan-
nelse i engelsk, fikk jeg arbeide på et college der 
jeg underviste mongolsk ungdom i engelsk. Man-
nen min fikk sitt arbeid knyttet opp til et bistands-
prosjekt som var støttet av Norad. Så levde vi der, 
arbeidet, pugget mongolske gloser og prøvde å 
leve som kristne i en kultur som var svært frem-
med fra den vi var vant med. 

Dette var i 1995 og før alle de teknologiske nyvin-
ningene vi har i dag. Vi misjonærer skrev brev, og 
vi skrev mange brev, også fellesbrev som ble sendt 
med posten til misjonsvenner i Norge. Det kunne 
ta hele 2 mnd for et brev å gå fra Mongolia til Nor-
ge, og det kunne ta like lang tid i motsatt retning. 
Vi fikk post til Darhan 2-3 ganger i uka, og jeg 
overdriver ikke når jeg sier at turen til postkonto-
ret var ett av ukas høydepunkt. Gleden og forvent-
ningen jeg følte da jeg sto foran skranken og spur-
te på stotrende mongolsk om det var kommet post 
til familien Heggdal, kan jeg ennå kjenne på. Det 
å komme hjem med post fra Norge tok vi ikke lett 
på. Da ble kaffen satt frem, gjerne med noe hjem-
mebakt attåt, og vi hadde en høytidsstund der vi 
leste brev fra misjonsvenner og gjennomgikk an-
net som hadde funnet veien til vår posthylle. 

En dag fikk jeg en hilsen fra «Lærerinnenes 
Misjonsforbund». De presenterte seg som organi-
sasjon, sa at de lønnet misjonærer fra ulike orga-
nisasjoner, men var med i forbønn for enda flere. 

Siden jeg var lærer i Mongolia, ville de være med i 
forbønn for meg og det arbeidet jeg sto i. Jeg hadde 
på den tiden aldri hørt om Lærerinnenes Misjons-
forbund , men brevet og det lille bladet som fulgte 
gjorde meg glad. Så flott at noen husket på meg og 
ville være med å be for meg. 

Det å få bladet «Misjonshilsen» i posten ble 
også et høydepunkt. Der fikk jeg lese om andre 
misjonærer og arbeidet de sto i og jeg fikk løfte 
blikket bort fra meg selv og se at vi er et stort fel-
lesskap som arbeider for samme sak.

Vi fikk to perioder i Mongolia. I begge periodene 
ble Misjonshilsen fra Lærerinnenes Misjonsfor-
bund en oppmuntring i hverdagen. Jeg lærte meg 
å sette pris på dette lille bladet. Da vi kom tilbake 
til Norge og jeg fikk brev med spørsmål om videre 
medlemskap var det en selvfølge å si ja, selv om or-
ganisasjonen etter hvert skiftet navn til Lærernes 
Misjonsforbund. 

Jeg hadde jo alt lest om arbeidet til ulike misjonærer 
fra ulike organisasjoner med både glede og in-
teresse, og dette ville jeg fortsette med. Samtidig  
tenkte jeg at nå er det jeg som er hjemme i Norge, 
nå er det mitt ansvar å være med å be for de som er 
ute. Gjennom Misjonshilsen får jeg regelmessige 
innblikk i et viktig og flott arbeid som drives over 
hele vår jord. 

Evangeliet gjelder for alle, og jeg er glad for at jeg 
får være med. Takk for medlemskap.

Marianne er lærer på Bjørkly  skole i Namsos.

Marianne Heggdal, 
enkeltmedlem
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Først vil jeg skrive: Jeg er stolt 
av evangeliet! På søndagsskolen 
lærte jeg om Jesus, vår frelser 
og venn. Gjennom livet har jeg 
erfart at Jesus er til å stole på. 
Han svikter aldri, selv om jeg 
svikter. Det jeg lærte som barn, 
har holdt til dags dato.

Men- evangeliet er jo for alle! 
Gjennom LMF får jeg være med 
å bringe det videre, helt til jor-
dens ender.

I Sem LMF får jeg oppleve et 
kristent fellesskap i sang, bønn 
og samtale rundt kveldsma-
ten. I vår forening har vi ofte 
en gjest utenfra,kveldens gjest. 
Hun eller han forteller noe fra 
et selvvalgt tema, gjerne fra et 
misjonsland.

Jeg er også med i en undergrup-
pe av Sem LMF, som består av 
fire- fem kvinner. Vi går på tur 
og setter oss ned med matpak-
ka, samtaler og ber for noen av 
våre misjonærer.

De siste somrene har jeg vært 
med på LMF`s sommermøter, 
som har gitt meg mye. Der har 
jeg fått oppleve sosialt og ån-
delig fellesskap, samt fått vært 
med på fine utflukter.

Jeg vil gjerne sende en hilsen 
med Fil.3,1: ” Og så mine søsken: 
Gled dere i Herren! Jeg blir ikke 
trett av å skrive det på nytt, og 
det skal gjøre dere trygge”.

Anne Berit Andersen, Sem LMF

Då eg vart pensjonist etter 40 
år i skulen, var det både natur-
leg og kjekt å engasjere meg i 
misjonsarbeid. 

LMF møtte eg allereie som stu-
dent, og då ei veninne utfordra 
meg til å bli med, trong eg ikkje 
lang tid på å seie ja.

Arbeidet her gjev meining både 
åndeleg og sosialt. Vi brukar 
andaktene, bønelista og stun-
dom les vi også helsingar frå 
misjonærane i Misjonshilsen.

Elles  har vi enkel servering, in-
teressante samtalar, vi syng dei  

innhaldsrike og gode songane 
og vi har ein dyktig kasserar 
som passar på at offeret kjem 
inn.

I det heile er dette fellesskap 
som verkar oppbyggande,  der 
vi hentar både åndeleg og sosial 
”føde”. 

 For meg har såleis møtet med 
LMF vore meiningsfullt og opp-
byggjeleg.

Hilde Sævik Brænne, Volda LMF
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Gruppejubileer 2020

105 år: Fredrikstad, 12.september, besøk av daglig leder 

 100 år: Arendal, feirer internt  
 85 år: Porsgrunn, 23.september, besøk av daglig leder

 80 år: Sandnes, 9.november, besøk av daglig leder.

 80 år: Ringerike, 14.september, besøk av daglig leder

 70 år: Elverum, 15.september, besøk av Mari Eikli

 70 år: Karmøy, 29.oktober, besøk av Kjersti Ruud

 60 år: Time, 26.mars, feirer internt

 55 år: Sem, høsten 2020, besøk av daglig leder 
 55 år: Hurum, utsatt.

 40 år: Eid, utsatt, besøk av Svanhild Ask
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Innspill til ny handlingsplan 
2021-2024

                         Spørsmål til refleksjon:
• Hvordan kan LMF ivareta medlemmene på en best mulig måte?
• Hvordan kan LMF ivareta utsendingene på en best mulig måte?
• Hva savner du i LMF?
• Hva kan vi gjøre mer av i LMF?
• Hva skal til for å rekruttere nye medlemmer?
• Med hvilke ord vil du beskrive LMF?
• Hva er grunnen til ditt medlemskap i LMF?
• Når eller hvor forteller du om ditt engasjement i LMF?
• Hvilken type prosjekter mener du at LMF bør støtte?
• Hva er det viktigste LMF gjør/ er?
• Hvilke organisasjoner bør vi samarbeide med?
• Hvordan behold de nye medlemmene i organisasjonen?
• Hva får vi til i LMF?
• Hva vil vi videreføre?
• Hva må endres?
• Hvordan skal vi forvalte vår økonomi på den beste måten?

Nåværende visjon: 
Med kunnskap om Jesus til hele verden.

Visjonen fungerer godt. Den favner formålet i lo-
vene på en god måte, den favner bredden i arbei-
det som vi er en del av og er lett å kommunisere 
utad. Det er ønskelig at den videreføres.

Formålet vårt:
§1 Formål
a. Organisasjonens navn er Lærernes Misjonsfor-
bund, forkortet LMF.
b. LMF’s formål er å inspirere og samle lærere og 
andre som er eller har vært i undervisningsstilling 
til bønn, gjensidig åndelig hjelp og til arbeid for 
kristen misjon.

§ 2 Virkemidler
Dette formål søkes nådd ved: 
a. Forbønn
b. Møter med bønn, bibel og misjonsstudier
c.Gaver

Handlingsplanen for 2018-2021 tok utgangspunkt 
i tre av LMF s verdier: fellesskap, frimodighet og 
forenkling.
Dette skulle gjelde internasjonalt, lokalt, regionalt 
og sentralt.
Disse verdiene og målsetningene har fungert godt 
i tre årsperioden og vi kan se resultatene av de på 
mange måter. Årsmelding for 2018 og 2019 sier 
mye om dette.

Nå er det tid for å stille noen gode spørsmål for 
veien videre.
Handlingsplanen for 2021-2024 skal vedtas på Ge-
neralforsamlingen 2021. 

Send oss gjerne en epost eller ring kontoret. 
Helst innen 15.juni.

Vi ser fram til å høre fra deg
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Trøndertreff i juni er utsatt til våren 2021.

Hilsen Trondheim LMF

Referat fra LS møte 25.mars

Landsstyremøte ble avholdt som telefonkonferanse.

LS valgte å dele ut støtte til hver utsending kr 
140.000  og  støtte til ulike  prosjekter  på totalt kr 
2.820.000

Årets sommermøtet er avlyst og LS ønsker alle vel 
møtt til GF 29.juli til 1.august 2021 på Bakketun 
FHS, Verdal 

LS valgte to nye utsendinger  i NLM etter Marit 
Hugdal og Inger Valbø som kommer hjem i desem-
ber 2020.  
De nye utsendingene er Marie Vargas , Peru og
 Kristin Redse Nævdal, Japan. 

Neste møte  blir i midten av  juni

Samling for LMF-ere i Østfold

Lørdag 12.september i Fredrik-
stad

Kjølstad kirke
Fredrikstad LMF 105 år

Besøk av daglig leder m.m.

Samling for LMF-ere i
 Vestfold/Telemark
Skjee-stua, Stokke.

Torsdag 12.november 
kl 19.00.

Regionale arrangementer!
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Litt om alt

Herøy: kr 10300.- 
Måløy: kr 2600.-

Takk for gavene.

Gi gjerne en sommergave til LMF!
Du kan sende på 

ktonr: 3000.15.38094 eller 
vipps nr 104032.

Tusen takk!

       Takk for alle grupperapporter! 

Alle blir lest nøye og vi takker for alle gode innspill.

Det er fint å lese om mye glede over å være med i LMF 
og over arbeidet vi er med på, 

ikke minst gode fellesskap rundt omkring i Norge.

Gaveoversikten fra LMF-grupper i 2019:
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AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på. 

Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.

OBS AvtaleGiro må ikke forveksles med ”Faste oppdrag over nettbank”.  Gavebeløp over nettbank må 
registreres manuelt av oss for at giveren skal få skattefradrag med det merarbeid dette medfører. 

Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen 
eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe 
betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.  

Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på. 

Fordel for Lærernes Misjonsforbund. Rimelig ordning å administrere, sparer oss for mye papirarbeid. 
Ressursene kan settes inn på andre viktige områder.

Slik kommer du i gang Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en
maksimal beløps-grense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det terminbeløpet du har oppgitt. Ta gjerne 
høyde for at du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke 
behøver å fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent, settes beløpsgrensen til det dobbelte av 
terminbeløpet. 

Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag.  Maksimalt skattefritt 
gavebeløp i kalenderåret er kr.40.000,-, minimum kr. 500,-.  

Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til Lærernes Misjonsforbund. Hvis du
er med i givertjenesten allerede, overfører du ditt gavebeløp på vanlig måte inntil du får beskjed om når
avtalegiro-ordningen trer i kraft. 

S v a r k u p o n g 

Jeg er ny giver og vil gi min støtte til Lærernes Misjonsforbund med kr. ________

Jeg er giver fra før og ønsker å endre totalbeløpet til kr. ____________

Pr. måned       Pr. kvartal       Pr halvår      Årlig  

Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om 
følgende: Når du støtter oss, vil vi oppbevare informasjon om at 
du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme 
til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og 
adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige 
myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt 
skattefradrag.

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Lærernes 
Misjonsforbund 

Mottakers konto:
3000.15.38094

Beløpsgrense pr trekk_________
(Må være samme som gavebeløp eller høyere) 

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Navn ___________________________________

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________ 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
(Lærernes Misjonsforbund sparer bankgebyr).     

Sted ___________    Dato ___________ Underskrift ____________________________
KID (fylles ut av Lærernes Misjonsforbund) Avtalen leveres eller sendes i lukket konvolutt til

Lærernes Misjonsforbund,
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE
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TAKK 
    til alle som melder adresseendring!

    LMF-kontorets adresse er: 
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE

E-post: laermisj@laermisj.no

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

”Vi står sammen alle sammen, 
vi står sammen alene”. 

Denne strofa fra NRK-Super har jeg gått og nyn-
net på den siste måneden.
Det vi som samfunn i Norge og i resten av verden 
har erfart den siste måneden, har vært anderledes 
enn hva de fleste av oss har opplevd før.

Coronaviruset er blitt et ord vi snakker om og er 
opptatt av og ikke minst konsekvensene dette vi-
ruset skaper for oss som enkeltpersoner og sam-
funn.

Vi har akkurat lagt bak oss påsken. Påskeferingen 
ble anderledes enn vanlig. Likevel fikk mange av 
oss fikk erfaringen av å kunne feire sammen selv-
om vi feiret alene. 

Oddrun,informasjonsmedarbeider og jeg har 
brukt noe av tida den siste måneden til å ringe til  
noen av ledere i LMF gruppene våre. Det er blitt 
gode samtaler og ofte blir det refert til at  er vi er 
alene, men vi er sammen med gruppa gjennom te-
lefonsamtaler og lignende. 
Gruppemedlemmene tar vare på hverandre og er  
nettverk for hverandre i krevende dager.
Vi står sammen alle sammen, 
vi står sammen alene.

Min bønn i disse dagene har vært:  Fyll oss med 
din fred, Gud. 
Fred i hjertet, fred i familiene våre, fred i landet 
vårt. Fred til de som styrer landet vårt.
Fred til alle urolige områder i verden.

Ordene fra Filipperbrevet kap 4.7 lyder til oss i 
dag: Og Guds fred, som overgår all forstand, skal 
bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Sammen og alene kan vi kjenne på frykt for frem-
tiden, egen og andres helse og bekymring for men-
nesker rundt oss.

Men i alt dette så kan vi be om fred for urolige 
hjerter. 

Vi får lov til å tro på den oppstanden Jesus, som er 
med i alle slags dager og som sier : 
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke 
den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av 
angst og motløshet.

Vi står sammen alle sammen, vi står sammen ale-
ne med Gud i alle ting.
Jeg ønsker deg Guds fred for dagene som ligger 
foran deg!

Sammen - alene!



30

 Gudrun Knutsen, em, Oslo
 Anne Brudal, Oslo LMF
 Alice Harbo, Kristiansand LMF

Døde

Minneord

Eldfrid vart fødd 26.01.1937 og døydde 06.04.2020.

Eldfrid var ei allsidig, evnerik og sprudlande dame. Ho hadde 
mykje å gi. Vi har mange, kjære minne.

Song og musikk var viktig for Eldfrid. Ho song og spelte piano. 
Som lærar kjempa ho, i lag med oss andre lærarane, for songen i 
skulen. Det vart plukka ut salmar og songar som var viktige kul-
turskattar, og vi kalla dei for månadens song, månadens salme. 
Alle klassene song same salmen/songen i ein heil månad. Det 
vart fin læring utan pugging. 
Det vart songglede.

Misjonens sak var ei hovudinteresse for Eldfrid. Ho var aktiv i 
mange organisasjonar. Ein av dei var LMF.  Då Hareid/Ulstein 
LMF-gruppe vart starta, var ho med. Vi hadde LMF-møta rundt 
på lærarroma på skulane i starten. På Bigset var det Eldfrid og eg 
som laga til. Dei gode samtalane vi to hadde, medan vi førebudde 
møta på Bigset, og rydda opp etterpå, er nokre av mine beste 
minne om Eldfrid.

Dei siste åra har Eldfrid vore sjuk. Ho var då æresmedlem i LMF.

Eg vil ta med 1.og 4.verset av ein påskesong eg har lært av henne.

Det ligg eit berg ved byens mur ein stad i framandt land.
Der var det Jesus såg den kross dei reiste opp for han.

Ja, sone alle våre brot, det kunne berre han.
Og einast han kan låse opp ein port til livsens land.

Takk , Eldfrid. No har du gått inn gjennom porten.

For Hareid/Ulstein LMF,  Helene Scheie Aaslid.

Eldfrid Sæter Grimstad
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Fødselsdager
Ingunn Myklebust, 24.mars, 80 år, Sunnmøre LMF

Arild Myklebust, 18.april, 80 år, Sunnmøre LMF
Marit Angeltveit 19.april, 60 år, Åsane LMF
Elna Knudsen, 23.april, 80 år, Åsane LMF

Jorun Moe, 26.april, 75 år, Bodø LMF
Anne Håkanes, 1.mai, 90 år, Skien LMF

Anne Randi Kvam, 3.mai, 80 år, Trondheim LMF
Berit Falck Anvik, 5.mai, 75 år, Larvik LMF
Jorunn Lemvik, 7.mai, 65 år, Romerike LMF

Aslaug S.Harbo Lutro, 8.mai, 80 år, Time LMF
Merete Helland Hansen, 16.mai, 80 år, Trondheim LMF

Karen Aase Dimmen, 18.mai, 75 år , Hareid/Ulstein LMF
Gerd Landro, 21.mai, 80 år, Voss LMF

Brita Tveit Seime, 22.mai, 65 år, Fana LMF
Dagunn Gulliksen, 23.mai, 80 år, Sandefjord LMF

Gerd Valland, 30 .mai, 80 år, Kvam LMF
Borgny Ree Osnes, 30.mai, 80 år, Hareid/Ulstein LMF

Turid Bjørnæs, 31.mai, 80 år, Kristiansund LMF
Berit Ruud, 3.juni, 75 år, Sotra LMF

Roar Håvik. 7.juni, 75 år, Sunnmøre LMF
Kjellrun Gunnes, 8.juni, 75 år, Bodø LMF

Anne Helene Gjone, 12.juni, 70 år, Larvik LMF
Inger Håvik, 14.juni, 75 år, Sunnmøre LMF

Merethe Helland Hansen, 16.juni, 85 år, Trondheim LMF
Reidun Gabrielsen, 90 år, 21.juni, Harstad LMF

Annie Lia, 24.juni, 85år, Porsgrunn LMF 
Aud Paust Andersen, 30.juni, 80 år, Elverum LMF

Antonette Langeland, 3.juli, 75 år, Sotra LMF
Randi Ulveseth, 13.juli, 75 år, Fana LMF

Maren Løvdal 15.juli, 70 år, Vennesla LMF
Anne Brit Nygaard Holte, 16.juli, 75 år, Time LMF

Ingfrid Rasdal 17.juli , 80 år, Voss LMF
Anne Kristine Herje, 24.juli, 80 år, Oslo LMF

Anni Britt Holstad, 25.juli, 75 år, Haried/Ulstein LMF
Anne Berit Andersen, 2.august, 65 år, Sem LMF

Wigdis Buanes, 23.august, 75 år, Åsane LMF
Kjersti Ruud, 23.august, 70 år, Fana LMF

Vi gratulerer så mye!

Besøk gjerne vår hjemmeside!
www.lmisj.no



På siste siden...

Vel møtt til 
Generalforsamling i 

LMF
29.juli til 1.august 2021
Bakketun FHS, Verdal

Lik oss på Facebook

www.facebook.com/laerernesmisjonsforbund/


