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 “Guds rike er som et sennepsfrø”

Det er veldig lite når det legges i jorden, 
men når det vokser opp, blir det til et 
stort tre. En sann tro på Kristus er som 
et sennepsfrø. Den kan vokse seg stor, 
trygg og sterk gjennom livet. Den kan 
tåle motgang og forfølgelse, for troen er 
forankret i det Jesus gjorde på korset og 
oppstandelsen. Disse sannheter står fast 
til evig tid. De rokkes ikke.

I Rockey Mountains står noen av verdens 
største trær, sequoia-trær. De dør nesten 
aldri, og kan bli over 3000 år gamle. De 
tåler mye, både brann og angrep fra sopp 
og insekter. Men, disse kjempetrærne kan 
dø av vind. Så når orkaner herjer, hender 
det at et kjempetre faller. Hvorfor faller 
det? Fordi det ikke er godt nok rotfestet. 
Treet har ikke noen dyptgående ho-
vedrot, bare grunne røtter som sprer seg 
horisontalt der det vokser på fjellgrunn.

Bibelen er Guds ord, og er den ikke det 
for oss, kan troen lett falle bort. For noen 
er bibelen ei historiebok, med poesi og 
fiksjon. I Kol.1,23 står det; «Dere må 
bare bli stående i troen, grunnfestet og 
faste, uten å la dere rokke i det håp som 
evangeliet gir».

Olav Mosdøl har i sitt dikt, «Røter», 
beskrevet det å være rotfestet gjennom li-
vet. Et lite barn trenger ro for å få rotfeste 
i livet. Her er det snakk om de tynneste 
av alle røttene, tæger. Ungdommen 
trenger også røtter i livet sitt hvis hun og 
han skal klare å blomstre og utfolde seg, 
ha framtid og håp. Vi kjenner til uttryk-
ket «rotløs ungdom». Hvilket jordsmonn 
gir vi som familie og samfunn til barn og 
unge som skal ut i verden? Vil de stå støtt 
når livet herjer? Skal vi klare oss gjennom 
livet, trenger vi godt rotfeste når livet går 
oss imot.

    Dere må bare bli stående 
i troen, 

    grunnfestet og faste

Tenk, det lille frøet som du kanskje har 
vært med på å så, et sennepskorn, det 
kan vokse seg stort, sterkt, godt rotfestet 
og til og med gi mat til andre igjen. Det 
bør gi glede og oppmuntring i det arbei-
det hver og en står i.

Ro treng et bån 
for å feste tægan til livet         

Røter treng ein ungdom 
for å opne blomen mot ljoset

Rotfeste treng eit menneske 
for å bere

bører i motvind  
                                            Olav Mosdøl

LEDER

Styreleder Anne -Lise Bakken
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Hvor kommer du fra?

«Hvor kommer du fra?», spør vi ofte hverandre. 
Og for noen er det lett å svare, mens andre har 
flyttet mye rundt og vet ikke helt hva de skal svare.  
Innvandrere får ofte det spørsmålet, og kan etter 
flere år i Norge føle på en frustrasjon over aldri å 
bli regnet som skikkelige nordmenn.  

Spørsmålet om hvor vi kommer fra, handler vel 
ofte om hvor vi har røttene våre og om tilhørighet.  
For hvor man har vokst opp, har vært med å forme 
oss som mennesker, og er en del av vår identitet 
som person.  Men det er bare en del av hvem vi er. 

Som kristne har vi veldig forskjellig bakgrunn og 
livssituasjon.  Men på tross av det som skiller oss, 
kan vi alle få ha vår grunnleggende identitet i Gud. 
Vi kan få tro at den Gud som har skapt oss, elsker 
oss og ønsker det beste for oss gjennom hele livet.  
Om våre veier kan gå både hit og dit i verden, kan 
vi vite at Guds kjærlighet til oss alltid vil vare og at 
vi har en himmel over livene våre. Vi kan få hente 
næring til våre liv hos Gud, som planter og trærs 
røtter henter næring fra jorda.  

Apostelen Paulus hadde en viktig oppgave med å 
lære nye kristne om hva som var viktig i livet. I 
brevet til menigheten i Efesos.Ef. 3, 16-21 minte 
han om at de måtte være rotfestet og grunnfestet i 
den kjærligheten Jesus har vist oss og gir oss.  Den 
er større enn alt annet, og kan styrke oss i møte 
med alt det som livet kan by på.  For livet er ofte 
utfordrende og noen ganger en kamp. Det er man-
ge faser i livet og mye som krever vår oppmerk-
somhet og innsats, noen ganger på bekostning av 
Gudsforholdet. 

Vi kan bli likegyldige til Gud og hverandre.  Vi 
trenger å ta noen bevisste valg for å få påfyll til det 
åndelige livet, så vi kan være rotfestet som kristne. 

«Velsignet er den mann som stoler på Herren og 
setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet 
ved vann og strekker røttene mot bekken.» 
(Jeremia 17, 7-8)

Til ettertanke: 
1 Hva tenker du om at vi kan få ha vår identitet i 
Gud?

2 Hva er din viktigste måte å få påfyll til det ånde-
lige livet på?

3 Hvordan kan fellesskapet være med og styrke oss 
som kristne?
    

Skrevet av Elin Ann Øvensen.
Landsstyrerepresentant i LMF og arbeider som 
sogneprest i Arendal. Hun er tidligere misjonær i 
Japan og Mongolia
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Rotfestet i dåpen

Årstema i LMF i 2020 er rotfestet. 
Det er hentet fra Bibelen. Det er Paulus som bru-
ker dette uttrykket om å være rotfestet når han 
skriver til menighetene i Kolossæ og Efesos. 

Hvor skal man være festet? Jo til Kristus, sier Pau-
lus. Å leve livet sitt i Kristus, det er å være godt 
rotfestet i livet. Det kan også sies slik: Å holde 
fast ved den kristne lære er like mye å leve i Kristi 
kjærlighet som å holde budene. 

Vi må hele tida passe på at ingen får narret oss til 
tomt bedrag, slik Paulus skriver til menigheten i 
Kollossæ i kap.2,8. Det er så lett å falle for alt det 
som mennesker forteller oss er bra og nyttig uten å 
lytte til Guds stemme i alt som møter oss. 
«Vær tro mot deg selv. Den som ikke står for noe, 
faller for hva som helst.» (Ukjent sitat)

Jeg ville nok i denne sammenhengen heller sagt: 
Vær rotfestet i Kristus. Den som ikke står rotfestet 
i ham, faller lett for hva som helst. 

Til menigheten i Efesos sier Paulus dette om å 
være rotfestet: Må Kristus ved troen bo i deres 
hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlig-
het, Ef.3,17. Det er altså i kjærligheten vi er bundet 
til Ham; den kjærligheten som både holder fast på 
Jesu ord og det å være elsket så høyt at Jesus gav 
sitt liv for oss. Å forstå hele denne høyden og dyb-
den er ikke lett. 

Det er vel bare Gud selv som kjenner kjærligheten 
og bærer oss. Slik vi kan bære et barn til dåpen og 
legge det i Guds hender. For at barnet skal bli teg-
net med korsmerket og reist opp med Kristus og 
forhåpentligvis bli rotfestet i Ham. 

Dåpens sakrament er for meg det fineste uttrykket 
for å bli i Kristus og leve i hans kjærlighet. 
Det er for å få den styrken vi trenger for å leve i 
denne verden med alt det som kan forville oss. 
Paulus ber en bønn om å få styrke og innsikt, og 

bønnen munner ut i følgende: Gud være ære i kir-
ken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evig-
heter! Amen

Til ettertanke:
1: Hva tenker du om sitatet: ”Vær tro mot deg 
selv. Den som ikke står for noe, faller for hva som 
helst”?

2: Hva betyr dåpen for deg?

3: Les Efeserne 3. 14-21 og hva la du merke til i 
teksten? 

Dåp av Laura i en japansk kirke. Glade venninner gratu-
lerer henne med dåpsdagen.

Skrevet av Liv Jorunn Koller.
Landstyrerepresentant i LMF og tidligere misjonær 
i Kamerun. 
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  Bønnestund

  Alle LMF- utsendingene, deres  arbeid rundt i verden 
  Alle gruppene i Norge og Norden
  LMF på Madagaskar
  Alle prosjekter som får LMF sin økonomiske støtte
  Misjonærbarna ute og hjemme
  Gruppelederne
  Enkeltmedlemmene
  Økonomien i LMF
  LMFs landsstyreleder,  landsstyre og  ansatte
  LMF i de andre nordiske landene
  Alle LMF`s samarbeidsorganisasjoner /-kirker
  Fred i Midtøsten
  Storting og regjering
  Kongen og hans hus
  Sommermøtet på Ansgar skolen, Kristiansand

     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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Ny utsending til Senegal:
                        Silje Svanholm Skogesal

Jeg heter Silje Svanholm Skogesal, 33 år og jobbet inntil sommeren 2019 på Øya ungdoms-
skole i Melhus. 
Jeg er utdannet grunnskolelærer for 5.-10. trinn ved Høyskolen i Sør-Trøndelag, og har tatt 
mastergrad i matematikkdidaktikk. 

Familien vår består av 5 til sammen. Det er Gunnar, jeg , og barna våre Snorre 6 år, Einar 3 
år og Ylva 1 år. Vi er en aktiv familie som er spesielt glade i uteliv og friluftsliv. Vi går mye 
på tur til fots og på ski, og ungene våre har i tur og orden lært seg å slå seg til ro i pulk og 
bæremeis. 
Hjemme rundt huset er jeg veldig glad i hagearbeid og er spesielt glad i å dyrke grønnsaker. 
Jeg håper å kunne dyrke mat og blomster i Senegal også!

I Senegal skal jeg jobbe som lærer på skolen for de norske barna. Det er til sammen 3 nor-
ske familier som bor i Kedougou, byen der vi skal bo. Til sammen er det 12 norske barn i 
alderen 0-8 år. I tillegg til den lille barneskolen som jeg skal drive, har vi en barnehage som 
drives av 2 ettåringersvolontører. Gunnar vil jobbe som utsending sammen med de andre 
misjonærene.

Våren 2020 bor vi i Albertville i Frankrike for å lære oss fransk før vi drar til Senegal i au-
gust 2020. Vi voksne går på språkskole sammen med andre blivende og noen nåværende 
misjonærer som stort sett skal til fransktalende land i Afrika. 
Det er spennende og lærerikt å møte familier fra andre land som er i samme situasjon som 
oss.

Vår utsending Ingrid Øie Aamlie som har 
vært utsendt av Normisjon i Senegal siden 
2016,   reiser hjem til sommeren se s 20.

Derfor valgte landsstyret å velge Silje 
Svanholm Skogesal som ny utsending for 
Normisjon i Senegal.

Her kan vi bli litt bedre kjent med henne 
og husk gjerne på Silje og familien i bønn 
for tiden framover.
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Årsmelding for LMF 2019

                                  Lærernes Misjonsforbund er en velsignelse for mange. 
På tvers av kirketilhørighet, er dette en organisasjon for både grupper og enkelt-
medlemmer. Fokus er bibel, bønn, misjonsglede og innsamling/givertjeneste for 
misjonens sak under vårt motto: Med kunnskap om Jesus til hele verden.

Landsstyret(LS) 2018-2021: Leder: Anne-Lise Bakken. Høydalsmo Nestleder: Mari Eikli. Aurskog Hø-
land. 
Styremedlemmer: Liv Wettergreen Jensen, Tromsø, Kjersti Ruud,Bergen,  Liv Jorunn Koller, Røyken og 
Elin Ann Øvensen, Arendal. 
Varaer: Anna Magni Larsen,  Garmo, Steinar Aksnes, Ålesund og Svanhild Ask, Førde.
Styret hadde møter i mars, juni og september og behandlet 36 saker.  LS-medlemmer og de ansatte har 
representert LMF i en rekke sammenhenger. Daglig leder representerte oss på Dansk LMF-møte.

1.Profilering av LMF
Sommermøtet på Solborg, Stavanger 27.06 – 30.06, ble godt markedsført både gjennom Misjonshilsen 
og andre aviser/magasiner og den kristne nærradioen P7. Møtet hadde mange høydepunkter og fikk god 
oppslutning både av 130 tilreisende og lokalt. Vi hadde gjester fra LMF i Danmark og Finland. Fyldige 
referater fra Sommermøtet er gitt i Misjonshilsen. Vi gir en spesiell takk til Sandnes og Time LMF for 
deres bidrag til programmet og alle gruppene som bidro med kaker.

Stands: Daglig leder, informasjonsmedarbeider, LS-medlemmer og andre frivillige hadde stand for LMF 
på Ungdom i Oppdrag, Pedagoghelg, Sommer i Sør, Sørlandets lærerstevne, Trosopplærings-konferan-
sen, Gi Jesus videre(Frikirkenes Trosopplæringskonferanse, KFF-konferansen, Østlandets lærerstevne 
og Generalforsamling for Søndagsskolen Norge. Vi må være oss bevisste at mulig nye medlemmer kan 
trenge flere «møter» med LMF før det blir naturlig å melde seg inn. Resultatet av standsarbeidet ble flere 
nye medlemmer og mange nye kontakter.  23 Skoler og barnehager har fått besøk av LMF.

Hjemmesiden www.lmisj.no og Facebook-siden har mange besøk og mange følgere. 
Disse er enkle kanaler for informasjon begge veier. Hjemmesiden fungerte godt som vert for påmel-
dingssystemet Check-in som vi brukte i forbindelse med Sommermøtet.

2.LMF-medlemmene
Årstemaet «Håp» ble gjennom året belyst i Misjonshilsen, på Sommermøtet og andre møter i LMF.

Regionale samlinger: Trøndelag, Hallingdal, Hordaland, Vestfold og Sunnmøre.  Ansatte og medlemmer 
av landsstyret  har deltatt på flere av disse med inspirasjon og informasjon. Enkeltmedlemmer og støt-
tespillere var invitert. Slike fellessamlinger er viktige møtepunkter for medlemmene og vil bli videreført 
i 2020.
Gruppe jubileum: Egersund, Halden, Kristiansund, Steinkjer, Mandal, Volda, Voss, Stjørdal, Ørsta, Lil-
lesand/Birkenes, Borgund, Hareid/Ulstein, Sotra  og Romerike.
Noen feiret internt, de ansatte og LS-medlemmer deltok der man ønsket besøk.
Medlemstall pr. 01.01.20: 1583 og medlemstallet holder seg stabilt. 30 nye medlemmer og 33 dødsfall 
registrert. Det arbeides kontinuerlig med ny-rekruttering.
LMF har 73 grupper. Ekstra gledelig er det at to nye grupper ble etablert i 2019. Det er Giske LMF og 
Nordhordland LMF. Tre grupper ble nedlagt i 2019. Det er Søgne, Danvik og Nedre Eiker. Medlemmene 
fortsetter som enkeltmedlemmer. 
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3.Nettverkssamarbeid: 
Daglig leder har hatt samarbeidsmøter med sendeorganisasjonene for våre utsendinger, møter i ulike 
samarbeidsfora og er med i styret for NORME.

4.LMF-utsendingene og andre misjonærer
Hjemvendte misjonærer er blitt spurt om fortsatt medlemskap ved avsluttet tjeneste.
Endringer i 2019: 
NLM: Margunn og Geir Tore Salmelid avslutett sin tjeneste for NLM i Tanzania og LS valgte «Øyvind» 
som utsending til Asia og Kjersti Gangstø i Mali.
NMS: Po Chu Grønvold, Hong-Kong og Marit Breen, Etiopia ble byttet ut med Ave og Magne Mølster 
i Estland.
Frikirken: Marianne Boklund Jacobsen, Japan ble byttet ut med «Laila» som utsending i Asia.  
Vi takker dem som går ut, for godt samarbeid og fellesskap i tjenesten. De nye ønskes hjertelig velkom-
men. Se Misjonshilsen nr. 4- 2019 for full oversikt over våre utsendinger.

5. Økonomi
LMF har gode administrative rutiner og regnskapet blir ført av Pilar Regnskap, lokalisert på Gjennestad 
i nærhet til kontoret.
Antall avtalegirogivere er økende fra i fjor og gir oss en sikrere inntekt. Vi ser at flere av gruppene bru-
ker denne formen i sin givertjeneste. Pr 01.01.2020 har vi fått 25 nye avtalegirogivere i 2019. 
Økonomistyring ivaretas ved å utarbeide årsbudsjett for LMF og eget budsjett for Sommermøtet.
LMF tilgodeses med betydelige gaver, både ordinært og testamentarisk. Se eget regnskap i MH 3.20.
Hver LMF-utsending fikk i 2019 kr. 120.000 i lønnsstøtte. I tillegg kunne LS innvilge en rekke prosjekt-
søknader. Totalt kr. 2.325.000

6.Misjonshilsen
Misjonshilsen blir redigert av daglig leder  som innhenter stoff fra våre utsendinger, og andre samar-
beidspartnere. Bladet er vårt ansikt utad og brukes aktivt i rekrutteringsøyemed. 

TAKK.
Landsstyret vil rette en hjertelig takk til alle som er engasjert i LMF. Takk for et godt arbeidsår i 2019. 
Takken går til alle enkeltmedlemmer,.Du er verdifull og viktig i organisasjonen. Takk til alle gruppene 
med gruppeledere som trofast samles til møter.
Takk til alle medlemmer for bønn og gaver som gjør det mulig for LMF å kunne fordele midler til 
misjonærer og prosjektstøtte.
Takk til alle våre flotte utsendinger! Dere har fått Herrens kall og misjonsfolkets tillit, og dere står i 
viktige oppgaver. Gud velsigne dere!
Takk til samarbeidsorganisasjonene våre. Vi vet at dere regner med LMF – vi regner også med deres 
støtte og velvilje.

Takk til “Kontoret”, til daglig leder Inger Marie A. Oppegård for den jobben du gjør for LMF, for mø-
tet med den enkelte, kontakten med gruppene, misjonærene og våre samarbeidspartnere. Takk for 
“Misjonshilsen” som du har ansvaret for, facebook-sida og for godt samarbeid i LS. Vi er takknemlige 
for at du bruker av din kunnskap, arbeidskapasitet og misjonsglede i vår organisasjon.
Takk til vår informasjonsmedarbeider Oddrun Flaat Amundsen, for din gode innsats på mange ulike 
måter i LMF når du gjør LMF kjent rundt omkring i Norge og i rekruttering av nye medlemmer. 

LS ser resultater av den jobben Oddrun har gjort i prosjektperioden. LS ønsker å opprettholde denne 
stillingen, og har tilbudt henne 40% fast stilling når prosjektperioden går ut 31.juli 2020. Oddrun har 
takket ja til å fortsette i stillingen, noe vi i LS er takknemlige for, og som vi mener kan ha stor betydning 
for å gjøre LMF kjent, og øke rekrutteringen.
 
Høydalsmo 31.01.2020. Anne-Lise Bakken, styreleder i LMF
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Julemarked i Paris

Mary og Rafi har mange år jobbet som misjonærer /menighetsprester i Creteil, Paris.

Den 30. november arrangerte vi for første gang et julemarked i menigheten vår i Créteil.
Målene med dette var flere: å lage en sosial samling for menigheten vår , å åpne kirken vår for nabolaget, 
men også å samle inn litt penger til fordel for vår diakonale forening « Créteil 113 ». 
Vi kan si at disse målene i stor grad ble oppfylt.

Fra klokka 11 om morgenen ankom vennene våre som skulle delta i å sette opp julepynten, og ordne 
tingene eller godbitene som var ment for salg. Om ettermiddagen kom praktisk talt alle medlemmene 
i prestegjeldet, og det ble brukt tid på å prate, spøke, drikke varm drikke og smake på bakverk. Mange 
handlet også litt, benyttet seg av fotoboden og de tente lys i adventskransen.  
Flere ganger i løpet av ettermiddagen, sang vi julesanger akkompagnert av musikergruppa vår. Ettersom 
vennene våre er   initiativrike og utholdendende, ble mange av dem værende til så sent om kvelden, for 
å hjelpe til med å rydde opp alt og forberede kirkesalen til søndagens gudstjeneste. Det var muntert og 
varm atmosfære. Vi var veldig glade i hverandre før dette arrangementet, men jeg tror vi alle er enige om 
at vi er enda mer glade i hverandre etter denne erfaringen. Det er virkelig en glede.

Våre naboer i Créteil svarte også « ja » til  invitasjonen. Vi fikk rundt seksti besøkende, som minnet oss 
om at de hadde kjent huset vårt lenge, helt siden det ble kalt « ERF113 ». Og mange ba oss om gjenta 
arrangementet neste år også. Det gledet oss å få besøk av biskopen av Créteil, Mgr Michel Santier, som 
aldri går glipp av en mulighet til å vise oss sitt vennskap.

Til slutt må vi jo nevne at heller ikke inntektene fra vårt første julemarked var ubetydelige, og disse 
inntektene vil bidra til å finansiere alt vi må gjøre i kirken, spesielt reparasjonene som alltid er dyre og 
ofte uventede!
Opprettelsen av et nytt prestegjeld er virkelig et stort eventyr, og vi er heldige som har fått oppleve det 
i to år. Vi takker Herren som ga oss denne muligheten, og vi ber om at Han fortsetter å tillate oss å dra 
nytte av Hans nærvær og Hans velvilje.
Tusen takk for alle tilsendte julekort, for forbønn og støtte.
        

Skrevet av Mary og Rafi Rakotovao,  utsendt av NMS/LMF i Frankrike
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En ting som gjorde inntrykk på meg da jeg var 
utsending i Mali og mottok LMF-bladet uten å 
være LMF-utsending, var hilsningene hvor ut-
sendingene takket for julekort. Denne julen 2019 
var min første jul som LMF-utsending og jam-
men meg så kom det julekort også til meg. Tusen 
takk!

I 2014 begynte mannen min og jeg  å be konkret 
for tre ting. Det første var at Gud skulle åpne 
dørene for at vi kunne starte opp kirkeplantings-
arbeid i den største byen i landet vårt som ikke 
hadde noen kristne arbeidere. Veien til dette bøn-
nesvaret har vært kronglete og spennende. Kron-
glete fordi det ikke er lett å starte nytt arbeid på 
et svært konservativt sted med en historie med 
sterk forfølgelse. Spennende fordi Gud åpnet dø-
rer litt etterhvert. Han lot oss både få relasjoner 
både med de to troende i denne byen på over en 
halv million og fast arbeid ved en skole. Slik at vi 
fikk oppholdstillatelse og mulighet til å vitne for 
mennesker som aldri før har møtt noen kristne. 

Det andre vi ba om, var at vi måtte få et team å 
jobbe med sammen med . Å stå helt alene i tje-
nesten er utrolig krevende og vi trenger felles-

skap. Nå er vi samlet som et team her. En kore-
ansk familie har bosatt seg i nærheten av oss, og 
vi venter på at en kinestisk kvinne skal ankomme 
straks flytrafikken utfra Kina åpnes igjen. 

Det tredje bønnesvaret var privat for oss som fa-
milie. Etter at vi i 2014 fikk vite at vi ikke kunne 
få egne barn, begynte en lang og også den, svært 
kronglete adopsjonsprosess. Men i fjor ble vi alt-
så foreldre til verdens beste Hannah (da tre år) og 
nå bor vi her i byen vår, sammen med datteren 
vår og arbeider for at Guds rike skal vokse i lag 
med teamet vårt. 

Vi kom tilbake fra Norge til byen vår nå i slutten 
av januar, og nå ber vi om at det skal skje vek-
kelse og at Gud må bruke oss. For øyeblikket ser 
vi  små glimt av Gud som arbeider, men de små  
glimtene viskes fort bort av hverdagsbekymrin-
ger. Tusen takk for forbønn! 

”Det er svar underveis..”

Skrevet av Laila, utsendt av Frikirken/LMF til et land i Midt-Østen
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Sted: 
Ansgar skolen, Kristiansand

TEMA:
“ROTFESTET”

LMFs Nordisk 
Sommermøte 2020

30.07.- 02.08.2020

Gudstjenesten på søndag vil 
være i Kristiansand domkirke.
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HVORDAN KOMME TIL ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE: 

Med buss:
Fra Kristiansand Rutebilstasjon/ Kristiansand togstasjon kan man ta buss A2 og M2 mot Hånes. Gå av på stop-

pet Grovikveien.
Fra busstoppet er det ca. 10 min. å gå.

For ruteplan se www.akt.no
 

Med bil:
Ta av mot Hånes fra E18 - følg Hånesveien forbi Randesund Planteskole

Ta til venstre inn på Nedre Brattbakken (etter Kiwi butikken) og heretter til høyre ned Fredrik Franssonsvei

Torsdag 30.juli
14.00: Ankomst og registering. 
15.30: Åpningsmiddag
17.00: Misjonærmosaikk/Oppegård
19.00: Kveldsmat
20.00: Kveldsmøte
21.30: Kveldskaffe

Fredag 31.juli
08.00 Morgenbønn
08.30 Frokost med matpakkesmøring
10.00: Bibeltime ved Elisabeth Levy
11.15: Fruktpause med kaffe. ol
12.15:  Avreise til Lyngdal og misjons-
museet
18.00: Middag
20.00: Offermøte
21.30: Kveldskaffe

Lørdag 1.august
08.00: Morgenbønn
08.30: Frokost
10.00: Bibeltime ved Marit Andersen
11.15: Fruktpause
11.30: Misjonsforedrag ved Ingrid 
Eskilt: Rotfestet i kallet
13.00: Lunsj
14.00: Gruppearbeid LMF til 2024.
Forberedelser til GF 2021. 
Innspill til strategiplan.
15.20: Enkel kaffe kopp og twist
15.30: «Velg en misjonær»
18.00: Festmiddag
20.00: Festkveld
Rotfestet i ord og toner
21.30: Kveldskaffe

Søndag 2.august
08.30: Frokost med utsjekk
10.30: Avreise til kirke
11.00: Gudstjeneste Domkirken
14.00: Avslutningslunsj 

PROGRAM:
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Informasjon om sommermøtet:

Tur til Misjonsmuseet i Lyngdal:  

Fredag 31.07.20: 
Avreise kl 12.15 fra Ansgarsskolen.

Ankomst Lyngdal kirkesenter.
Lunsjservering i kirkesenteret kl 13.00

Felles orientering om Lyngdal kirke og Misjonsmuseet i kirken.
Oppdeling i grupper med lokale guider

Avreise kl 15.30

DISSE KOMMER:

DU!

 Finn Kier-Hansen
Synnøve Aandstad
 Baghirova

Ragnhild L. KnottenIngrid Eskilt

Elisabeth E. LevyMarit Andersen

Hva er misjonsmuseet i Lyngdal?

Misjonsmuseet ligger i bygdas første skolebygningen, som 
ble reist på initiativ fra Gabriel Kirsebom Kielland. 
Hans kone Gustava Kielland regnes som grunnlegger av 
kvinnemisjonsbevegelsen. 

Misjonsmuseet viser ulike gjenstander knyttet til Gustava og 
Gabriels virksomhet i misjonens og kirkens tjeneste. 
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Påmelding til sommermøtet på Ansgarskolen 
 30.juli-2.august 2020

Navn:................................................................................................................

Adresse:.............................................................................................................

Telefon:.............................................................................................................

Postnr og-sted:...................................................................................................

Epostadresse: 

...........................................................................................................................

Jeg vil ha enkeltrom med bad.                                                    3500,-
Jeg vil ha dobbeltrom med bad.                                                 4000,-
Prisen inkl. stevneavgift, kost og opphold, tur til Lyngdal. 

Jeg deler rom med....................................
(Det må avtales på forhånd med den det gjelder)

Jeg bor privat og betaler stevneavgift på kr 300.-

Tur til Lyngdal som dagsbesøk kr 300.-. 

NB! Påmelding på turen er bindende og refunderes ikke.

Andre opplysninger: (førlighet/spesialkost m.m.):...................

...............................................................................................

• Ved dagsbesøk kan en kjøpe måltider hvis en melder fra om det ved påmelding.
• Enkelt priser på måltider kan fåes, ved kontakt med kontoret/ se nettpåmeldingen.
• Dagsbesøkende betaler også stevneavgift som er kr 150 for 1 dag og kr 300 for flere dager 
   eller hele stevnet.
• Ønsker du å bestille enkeltmåltider, så se vår nettpåmelding eller ta kontakt med kontoret. 
• NB! De som ikke blir med på tur på fredag, er selv ansvarlig for mat og program mens vi er borte. 

Påmelding innen 25 juni. 2020

Vi oppfordrer til å bruke vår nettpåmelding: www.lmisj.no. 

Har du ikke tilgang til den, ta gjerne kontakt med kontoret eller fyll ut dette skjemaet.

Påmeldingen kan sendes: 
Lærernes Misjonsforbund, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke
E-post: laermisj@laermisj.no, Tlf: 41046934
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Åse Røsvik de Vargas er stedlig representant i 
Ecuador.
Hun møter et vidt spekter av praktiske og åndelige 
utfordringar i sin kvardagen.

På reise til området som vart ramma av jordskjelv i 
2016, snakker vi rett som det er med folk som prø-
ver å starte sin eigen arbeidsplass. Økonomien i 
området har fått ein alvorleg knekk, og jobbmulig-
hetene er få. Kan vi hjelpe? Nyleg arrangerte vi eit 
kurs for oppstart av småbedrifter med foredrags-
haldarar frå organisasjonen «Cuenca Buissness 
partners». Dei underviste om driftsutgifter og ka-
pital, og om å skille mellom bedrifta sin økonomi 
og husholdningspenger.

En dame som heter Asuncion har eit lite utsal av 
ris i byen Jama. ”Det er ikkje lett. For folk kjøper på 
krita, og det er ein kamp å få dei til å betale,” seier 
ho oppgitt. «Døtrene mine ber også om pengar, så 
snart dei ser 15-20 dollar i kassa» . Asuncion var 
med på kurset saman med syersker, Sara som sel 
festkaker på bestilling og  Mercedes som driv ein 
verkstad med utsal av motoroljer. « Eg kom hit for 
å lære å administrere på ein bedre måte,og for-
bedre inntektene», seier frisøren Jenny. 

Slike enkeltpersoner møter eg ofte . 

Fleire kjem til misjonæren for selge produkt, eller 
be om hjelp, lån og bøn. Så legg eg tilside oppgåver 
for «misjonen» for å lytte og gi råd.Nokre ser eg 
oftare enn andre.

Cristian, Altmuligmann som steiker pizza, ordner 
litt i hager, maler  og snekrer. Nancy som dekore-

rer gipsfigurar, gir massasjar og sel kremer. Altfor 
ofte er det krise. Husleiga er ikkje betalt. Dei treng 
penger til medisin. Ungane må ha uniform og sku-
lematerielle. 

«Gud har aldri svikta», seier dei. Og  eg ser at Gud 
verkeleg gjer  under i smått og stort. Av og til tar 
det tid,men så skjer det umogelege. 

Som då Nancy fekk hjarteinfarkt og ambulanse-
personalet tilfeldigvis var rett ute i gata. «Han der 
oppe svarer på bønene.» 

Då to misjonærbilar frå kysten stod utanfor misjo-
nens «gjestehus», var Cristian klar på at han ville 
bli misjonær. Han har lenge hatt lyst til å preike. 
Han liker å reise og snekrer på ein lovsång. Ein 
frestende arbeidsplass! Og jaudå, den norske mis-
jonæren kjenner seg priviligert, både med teneste 
og «bi-roller». 
Eg erfarer stadig at Gud handlar i livet til dei eg 
møter.
 

 Jobbskaping i Ecuador

Asuncion, Jenny og Sara

Skrevet av Åse Røsvik de Vargas, utsendt av Normisjon/LMF i Ecuador
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Varierte arbeidsdager i Aserbajdsjan

Kjære støttespillere i LMF! 

Her kommer en vårhilsen fra Baku. Jeg er privili-
gert som får lov til å stå i mye spennende arbeid. 
Det er spennende å se hvor Gud leder meg til å en-
gasjere meg og å se hans ledelse i mye av arbeidet. 

Nå som jeg er eneste utsending for Normisjon her, 
er det flott å kunne arbeide side om side og opp-
leve enheten både med nasjonale kollegaer, samt 
med andre utlendinger fra ulike sammenhenger.  
Nå i vår starter vi en større evaluering av arbeidet 
Normisjon driver overfor barn med funksjons-
nedsettelser og spesielle behov. Det er viktig og 
spennende å jobbe med, slik at vi kan gjøre dette 
arbeidet enda bedre og bidra til å utgjøre en for-
skjell for disse barna. Vær gjerne med å be om 
Guds ledelse for oss i dette – særlig når det skal 
gis retning for arbeidet i framover.
 
Noe annet jeg jobber med i vår, er å utforme og 
gjennomføre ulike turer og seminarer med den 
kristne historien i Aserbajdsjan som tema. Vi ven-
ter en gruppe fra Norge i påsken, og neste arran-
gerte tur fra Norge blir til høsten; kontakt meg om 
dere vil melde dere på! Ellers lager vi også opplegg 
både for lokale og utlendinger her i Baku. 

Det er et privilegium å få lov til å være med å gi 
våre lokale brødre og søstre en ny forståelse for 
sin egen kristne historie, som dessverre har vært 
skjult for mange. 

Jeg har siden i høst også engasjert meg i to styrer.
Det ene er i det  lokale studentlagsarbeidet og den 
andre i styret for den internasjonale skolen hvor 
vår eldste datter går. Disse vervene gir ulike per-
spektiver i tjenesten. 

Jeg er også engasjert i å drive kulturinnføringskurs 
for nyankomne utlendinger , siden jeg etter hvert 
er blitt en av veteranene, etter 12 år i landet. 

Ellers er en av mine viktigste oppgaver fremdeles å 
være kone, husmor og mor for tre flotte jenter på 
1, 4 og 7 år. 
Takk for at dere er med og husker på oss og støtter 
oss i arbeidet!

Skrevet av Synnøve Aandstad Baghirova, 
utsendt av Normisjon/LMF i Aserbajdsjan
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”Vær sterke, 
       for jeg er med dere!”

De siste dagene i januar var alle utsendingene for 
NLM i Etiopia samlet til den årlige konferansen i 
Addis Abeba. 

I år var temaet for dagene “Be strong, I am with 
you”, hentet fra Haggai 2.4 som sier “Vær sterke! 
sier Herren. Gå i gang med arbeidet! For jeg er med 
dere, sier Herren over hærskarene.” 

Gjennom bibeltimer og kveldsmøter fikk vi sitte 
ned å lytte til Guds Ord hvor de fleste tekstene var 
hentet fra denne boken. Vi ble minnet om Guds 
allmakt, at det er han som har kalt og han som vir-
ker i oss og gjennom oss. I tillegg var det også satt 
av tid til rapporter fra arbeidet, litt diskusjoner , 
samt noen tematiske foredrag. 

Nå er jeg hjemme igjen og er på nytt i gang med 
arbeidet. En del av det er lese- og skriveopplæring 
for voksne kvinner som ikke har hatt mulighet 
til å lære å lese og skrive før. Disse kvinnene har 
mange plikter og oppgaver i hjemmet og familien, 
så det er ikke alltid så enkelt å komme til skolen 

for å lære. Selv når de er på plass på skolebenken, 
kan tankene på alt det andre de burde gjøre trekke 
oppmerksomheten bort. 

Selv forsøker jeg også å bruke litt tid på lære de-
res språk og vi erfarer det samme; Det er ikke så 
enkelt å huske nye ting, om det er ord eller lyder, 
i voksen alder. Jeg beundrer deres pågangsmot! 
Noen dager er de forhøyde med seg selv og opple-
ver at bokstavene gir mening. Andre dager sukker 
de tungt og er litt motløse. 

Men det er flott å få være sammen med dem, hjel-
pe dem, veilede dem i leseopplæringen, og forsøke 
å forstå mer av deres språk slik at jeg kan støtte og 
oppmuntre enda mer. 

Så er det godt å vite at “Herren over hærskarene” 
er med, alle dager og alle slags dager. Det er min 
bønn at disse kvinnene også skal få lære Ham å 
kjenne.

Skrevet av Dagrunn, utsendt av NLM/LMF i Etiopia
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Oppstart av to bibelgrupper
Vi startet opp to bibelstudier med noen av våre 
muslimske venner, en for damer og en for menn. 
Vi tar for oss Bibelen kronologisk, og forsøker å 
gjennomføre så mye som mulig av opplegget på 
deres lokalspråk, malinke. Det er både utrolig 
spennende og krevende, men vi kjenner det er et 
riktig valg og at tiden er inne for det.  

Det er egentlig en litt kul historie hvordan vi star-
tet bibelgruppen for damene. Før jul var vi på be-
søk i en landsby. Denne landsbyen har vi fortsatt 
god kontakt med. Der var det en språkhjelper  
som var veldig flink.  Hun har både vært med på å 
oversette tekstene og  å spille inn noen historiene 
på lydfil som vi bruker i opplegget. Da vi kom på 
besøk hadde vi med en julekurv som gave, med 
diverse ting som f.eks te, vaskepulver og frukt

Vi la også med det nye testamentet på kassonke 
(språket er veldig likt malinke). Da de så det, be-
gynte de å spørre om historien om Rut. Dette var 
en historie som Ingrid hadde lest sammen med  
henne for 1,5 år siden og som språkhjelperen  og 
andre hadde snakket om i ettertid. Etter vi hadde 
snakket om Rut, så leste mannen min, Einar jule-
evangeliet for dem. De elsker å høre historier og 
vi spurte om de ville at vi skulle komme å fortelle 
flere historier. Det hadde de veldig lyst til.  Så i 
januar startet vi med første historien. Vi har dratt 
ned en gang i uken. Vi er nå ferdig med den fem-
te historien og skal ha om Noah neste gang. Det 
er så utrolig gøy å få være med på dette, og etter 
hver gang er vi alle oppglødd, fulle av energi og 
takknemlighet. 
 
Vær gjerne med å be for disse gruppene. Be om at 
Gud skal velsigne dem, og at de skal få oppdage 

og oppleve Guds store kjærlighet til hver enkelt 
av dem. Be også om at Han må lede oss, gi oss rett 
ord i rett tid og åpenbare sine sannheter. 

Takk for:
-at vi har fått muligheten til å starte 2 bibelgrup-
per
-at Jøssangfamilien har kommet og at de glir så 
fint inn i teamet
-at skolen og barnehagen funker så fint og for de 
ansatte Julie, Solveig og Anne-Gitte som gjør en 
fantastisk jobb.
-gode relasjoner og gode venner
-at Johan og Rebekka har det så fint. 
Be for:
-Visdom i arbeidet og veien videre
-Bibelgruppene. 
-Handicapforbundet og veien videre med bl.a for 
avlingene av Moringa, god helse for alle i teamet
-Familien Svanholm Skogesal som er i Frankrike 
og skal lære seg fransk

Nå har vi bare litt over 2 måneder igjen i Senegal 
før vi avslutter vår tjeneste her og drar tilbake til 
Norge. Vi har derfor startet å tenke på jobb, hvor 
vi skal bo, søke barnehageplass og alt annet som 
følger med. Dette kan til tider kjennes overvel-
dende siden vi ikke helt har landet på hvor vi skal 
bo og mye kjennes usikkert. Vi er veldig takknem-
lig for bønn rundt dette.  Be gjerne for at Gud skal 
lede oss og vise oss hvor vi skal bo, og at jobb, 
skole og barnehageplass må legge seg til rette.
Tusen takk for at du/ dere står sammen med oss i 
arbeidet blant malinkeene. Det betyr utrolig mye. 

Fra Senegal 
til Norge

Skrevet av Ingrid Øie Aamlie, 
utsendt av Normisjon/ LMF 
i Senegal
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St. Thomas menighet, i Saku , Estland er en liten 
nyplantet menighet med 125 medlemmer, men 
med stor aktivitet. Menigheten startet opp med 
12 medlemmer den 2. februar 2013. Siden har 
den vokst.

Det finnes aktiviteter for alle aldersgrupper.
Babysang og småbarnssang er for tiden veldig po-
pulært. Begge gruppene er vel besøkt og lista er full. 
Mange som kommer, har ikke noe kristen tilknytning 
fra før, bare noen få er kristne. Vi synger både kristne 
og allmenne barnesanger, deretter er det te og frukt 
for alle. Barna koser seg med lek, og voksne med prat.

Barnekirka (søndagsskolen) samles hver søndag un-
der gudstjenesten. Noen av barna er døpt, andre ikke. 
Det er bønn, bibelfortelling, håndarbeid og ofte bakst 
:-) Det kommer oftest 6-10 barn hver gang. Barna 
deltar på  slutten av gudstjenesten, og får med seg 
nattverd og/eller velsignelse.

Jenteklubben er for de av jentene som er blitt «for 
store» for barnekirka. Der prater de om Bibelens kvin-
ner, snakker om temaer som interesserer jenter, og la-
ger middag. De samles en gang i måneden og koser seg 
veldig. Bønn hører naturlig med.

Fotballgruppa trener to ganger i måneden i et tett-
sted i Saku kommune som heter Kurtna. Der er det 
alltid et bibelord i tillegg til fotballtrening. Ingen av 
gutta er fra hjem med kristen bakgrunn, men de kom-
mer allikevel. Veien til menigheten og dåp er lang for 
noen av disse, men vi håper og tror at de  en dag legges 
til menigheten.
Ungdomskvelder er lite besøkt for tiden og absolutt 

En liten menighet med mange aktiviteter

et bønneemne! Det kommer ikke noen nye «lokale» 
ungdom lenger. Vi kan håpe på vekst fra de som snart 
er for store for barnekirka – men Gud kan gjøre un-
dere!

Taizebønn er helt nytt i menigheten. Det er en med-
itativ bønnestund med mange sanger fra et felleskris-
telig (økumenisk) kloster i Frankrike, Taize. Folk sitter 
på gulvet i et dunkelt rom foran telys i kors og noen 
ikonkopier vi har fått. De synger, ber og er stille. 

Smågruppa for barnefamilier er et åndelig vokse-
sted, selv om alle barna er med og leker og bråker. Alle 
forstår og er vant til det. Det er så godt felleskap!

Bibelskole for voksne er også et sted hvor man kan 
diskutere Guds Ord og forstå det bedre. De samles 
bare hver tredje uke, men da holder de til gjengjeld på 
i flere timer noen ganger… I år er temaet Jesu bergpre-
ken Matteus 5-7.

Hukommelsestrening for eldre startet opp i fjor, og 
er til glede for godt voksne. Det er en av menighetens 
eldre som leder gruppa. Hun gikk på konfirmasjons-
skole, ble døpt og lagt til menigheten 2013. Siden har 
hun gått på bibelskole og tatt et kurs i sjelesorg. 

Som leseren ser, er det mye som skjer her i tillegg til 
søndagens gudstjeneste. 

Takk for at dere ber for oss og arbeidet!   

Må Gud velsigne dere!

Skrevet av Ave  og Magne Mølster, utsendt av NMS /LMF i Estland
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Undervisning om Den hellige Ånd i Mali 

Therese Glendrange er stedlig representant i Mali 
og Senegal og har de siste årene jobbet mye med 
å få gjennomført kurset Agenda1 til mange av 
menighetene  som Normisjon samarbeider med.

Kurs for oppfølgere
I mars skal vi ha en ny runde med Agenda1
undervisning. Nå i februar hadde vi samlet de 
som skal undervise på neste samling, og alle de 
som følger opp arbeidet i de ulike menighetene.

Vi hadde to dager sammen med Svein Høysæter, 
som kom fra Norge. Vi brukte mye tid på å 
diskutere det vi hørte i grupper, slik at alle kunne 
få mulighet til å snakke om undervisningen. Og 
vi gikk grundig gjennom det som skal skje på 
neste samling. Det er viktig at de som skal lede, 
undervise og støtte gruppene, har fått litt grep på 
undervisningen på forhånd.
Dag to var det undervisning om den Hellige Ånd. 
Det er et tema som utfordrer. 

Ånden er vanskelig å forholde seg til, og spesielt 
«åndelige» personer kan fort misbruke makt. 

Samtidig går vi glipp av noe vesentlig hvis vi 
tenker at Guds Ånd ikke har noe med oss å gjøre 
i dag. 

Jeg blir ofte imponert når vi stiller spørsmål og 
åpner for at folk kan vitne om egne erfaringer.
Vi fikk historier om drømmer, helbredelse og 
visjoner. Tilslutt måtte vi ta pause selv om ikke 
alle hadde fått delt fra sine opplevelser. Det er 
godt å dele med hverandre. 
Det gir oppmuntringer både til den som deler og 
til oss som hører på.

For meg har undervisningen vært til hjelp f.eks 
i trafikken. Istedenfor å hisse meg opp over helt 
klart idiotiske kjøring, så øver jeg meg på å tenke 
på hva jeg burde være fylt av.

I det en moped smetter forbi meg på høyre side 
rett før jeg skal til å svinge av veien, så tenker jeg. 
«Den Hellige Åndens frukt er: kjærlighet, glede, 
fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
ydmykhet og selvbeherskelse.» 

Og så puster jeg dypt og takker Gud for at det 
ikke ble noen ulykke denne gangen heller.

Skrevet av Therese Glendrange, utsendt av Normisjon/LMF i Mali og Senegal
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Først må eg seie tusen takk for alle julekort og 
brev som eg har fått. Det er så godt å veta at me er 
fleire i arbeidet her enn oss to som er her fysisk! 

Film som opner for samtale
I det siste har eg vist «Magdalenafilmen» i eit tun 
for damene som bur der, og nabodamer. Det er 
ein film som liknar mykje på den kjende «Jesusfil-
men», men med eit kvinneperspektiv. Me sit un-
der eit tak av trestokkar og bambusgreiner. I eine 
kroken rett ved står ein småsint vêr som luktar 
ganske stramt. 
Filmvisningen har resultert i at eg eit par gonger 
har fått koma til ei av damene som har sett fil-
men. Me har lytta til ein serie som oversett heiter: 
«rettferds vegen». Ho seier at Jesus er god og at 
Gud kan forandra hjertene våre…Og trur ikkje ho 
har forstått kven Jesus er, men eg håpar og ber om 
at det vil koma og at døra som no er open vil forbli 
open. 

Ei anna som har vore med og sett filmen stiller 
mange spørsmål og ho har høyrt mykje frå Bibe-
len. Ho også høyrer på «rettferdsvegen». Ho er 
som ein svamp som suger alt til seg. Ho har sagt 
at ho vil ha Jesus, men når det kjem til å be Jesus 
koma inn i hjarta… det er ikkje så lett. Ho seier fa-
ren ikkje vil vera enig. Ho seier at ein skal æra far 
og mor -og det stemmer jo, men det blir feil om 
ein set farens ord over Guds ord. Faren vil ikkje at 
ho skal bli kristen, og ho tenkjer at ho derfor ikkje 
kan ta i mot Jesus… 

Eg viste ho eit bilde av ein ung gut som leier ein 

blind mann og spurte: Dersom begge to er blinde, 
korleis kan dei då finna vegen? Og kven sitt ord 
er størst: farens ord eller Guds ord? For henne er 
det vanskeleg å ta i mot Jesus, som er i mot farens 
vilje, og samstundes æra faren…

Det er stor frykt her for kva andre vil seia dersom 
ein vel å bli kristen. Det er fleire som verkar så 
nærme, men så sit det så langt inne å skulla ta det 
siste steget…
Be om at Jesus må få setja menneska fri frå frykt.

I Mali bor den muslimske folkegruppen malinkè. Utsendingene våre driver kontaktskapende ar-
beid og små utviklingsprosjekter i en landsby sørvest for Bamako.

Her drives barnegrupper, søndagssamling, evangeliseringsturer til nabolandsbyer, alfakurs, som-
merskole og leirer og relasjonsbygging generelt. Mange barn og voksne møter på disse samlinge-
ne, og vi ser at ved at utsendingen vår er til stede i landsbylivet, får de mange gode samtaler med 
de lokale, og mange muligheter til å forkynne evangeliet i ord og handling.
Kilde: www.nlm.no

Glimt fra hverdagsliv i Mali

Skrevet av Kjersti Gangstø, utsendt av NLM/LMF i Mali
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Regionsamlinger våren 2020

Samling for Nedre Buskerud
Mandag 27.april på Teiglen, Røyken 

kl 1900.
Besøk av søndagsskolekonsulent 

Ragnhild Knotten
Bønn, servering og fellesskap

Trøndersamling 5.juni i Trondheim.
Merk dere datoen!

Mer informasjon kommer i neste 
nummer

 Samling for LMF-ere i Østfold

Lørdag 12.september i Fredrikstad
Kjølstad kirke

Fredrikstad LMF 105 år
Besøk av daglig leder m.m.

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

12.november kl 19.00.

Samling for LMF-ere i Hallingdal 25.april 
kl 12.00, Betel Nesbyen

Besøk av LS-nestleder Mari Eikli

På grunn av Corona utbruddet 
kan arrangement våren 2020 

bli avlyst eller utsatt til høsten 2020. 
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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, 27.april på Nedre Buskerudsamling.

 40 år: Eid, 14.april, besøk av Svanhild Ask
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Nytt fra informasjonsmedarbeider Oddrun! 

Laget-NKSS arrangerte i samarbeid med bl.a. 
Salem Trondheim(Normisjon), Betania Trond-
heim(NLM) og StudentKRIK,  en konferanse for 
alle kristne studenter innen alle fag og yrker. Tema 
for konferansen var hvordan være en kristen på 
studiested og arbeidsplass.

Årets arrangement samlet en stor mengde studen-
ter og en del av dem tok kontakt med LMF-stan-
den i Salem. Spesielt gledelig var det at noen unge 
menn som kommende lærere, tok kontakt og var 
interessert i en samtale om hva LMF står for !  

De fikk med informasjon om LMF, en misjonsor-
ganisasjon for lærere som de aldri hadde hørt om !    
Det blir stadig tydelig at LMF trenger å være syn-
lig der kristne samles i ulike sammenhenger !

Ungdom i Oppdrag med base på Grimerud og 
Hedmarken Friskole, arrangerer årlig en inspira-
sjonssamling for kristne pedagoger første helgen 
i februar.
Jeg var så heldig å få komme med LMF-stand også 
dette året. Det ble mange interessante samtaler 
med lærere fra forskjellige steder i Norge. Her 
samles pedagoger som arbeider både i kristne 
friskoler og i den offentlige skolen. Det er en stri 
tørn å være lærer i dag, både i grunnskolen og vi-
deregående. Kravene fra arbeidsgiver, foreldre og 
elever til hva en lærer skal utrette gjennom skole-
året, kan synes nærmest umettelige. Da er det fint 
å vite at en har mulighet til å møte kristne kolle-
gaer i et fellesskap.
I denne sammenhengen er det også givende å 
kunne vise til arbeidet som LMF står for, både i 
Norge og ute i verden.

31.januar -2.februar 
PEDAGOGHELG,  GRIMERUD I STANGE

 17. -19. Januar
STUDENTFORUM I TRONDHEIM
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Takk til alle som bruker KID når de betaler med-
lemskontingent eller sender inn gaver fra grupper. 
Det er ikke nødvendig å merke med noe annet enn 
kid nr. Kid nr inneholder alle opplysninger som vi 
trenger for å registere gaven/kontingenten  på rett 

sted.

      

TAKK!

Torunn Lunde 85 år
LMFs mangeårige daglig leder/landssekretær, Torunn 
Lunde, fylte 85 år den 16.mars.

Torunn Lunde er fra Ryfylke og etter endt lærerskole 
bar det ut i verden. Hun ble utsendt av NMS til Kame-
run fra 1960-1977. Senere ble hun bedt om å reise til 
Mali fra 1986-1996.
Hovedarbeidet i Mali var til å begynne med bibelover-
settelse av Bibelen til fulani. Hun har jobbet også på ho-
vedkontoret til NMS i noen år.
Torunn var LMF-utsending fra 1988 og begynte som 
landssekretær i  LMF i 1996. Her arbeidet hun til hun 
gikk av med pensjon i 2005.Torunn la ned et stort ar-
beid i Misjonshilsen, organisasjonsarbeid  og holdt god 
kontakt med gruppene rundt omkring.  Ikke minst tett 
sørget hun for tett oppfølging av LMFs utsendinger. 

Vi ønsker deg til lykke med åremålet og ber om Guds 
velsignelse over dagene som ligger foran deg!

Inger Marie A. Oppegård, daglig leder i LMF

Askvoll 10500.-
K r i s t i a n s u n d 

26300.-
Fredrikstad 28180.-
Haugesund 6750.-
Arendal 16380.-
Åsane 12300.-

Time 24760.-
Trondheim 22150.-

Bodø 10400.-
Porsgrunn: 19350.-

Sandnes 25096.-
Romerike 18000.-

Gaver fra grupper

Vi gratulerer

 Takk til alle kasserere for en god innsats for LMF!  

Dere gjør en viktig jobb!
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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 k 22.000,-, 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

50.000
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TAKK 
    til alle som melder adresseendring!

    LMF-kontorets adresse er: 
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE

E-post: laermisj@laermisj.no

Kvinnenes Internasjonale bønnedag 2020

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

På 6.mars ble kvinnenes internasjonale bønnedag 
arrangert i over 170 land. Jeg fikk være med på 
samlingen i Tønsberg. Vi var kvinner fra de fleste 
kirkesamfunn og menigheter. Det var godt å kjenne på 
bønnefellesskap på tross av ulikheter.

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag ble startet av 
en kvinne i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden hun 
så blant immigranter og etterkommere av slaver. 
Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles 
bønnedag for disse. I 1920 sendte den amerikanske 
komiteen ut et opprop til kristne kvinner over hele 
verden, om å komme sammen til bønn første fredagen 
i fasten. De hadde felles bønneemner og ofringene ble 
gitt til indre og ytre misjon. LMF har i mange år sittet 
i den norske bønnedagskomiteen og vår representant  
nå, er vår nestleder i LS, Mari Eikli.

På møtet i Tønsberg ble vi minnet om at bønneringen 
vi er en del ,startet allerede mens vi sov og vil fortsette 
verden rundt også etter at vi er ferdig med vår samling. 

” Takk at din kirke aldri sover! 
Mens jorden ruller uten stans. 

Ditt folk i vekselsang deg 
lover for nattens ro og dagens glans”. 

Den dag du gav oss , vers 2. 

LMF har fra begynnelsen i 1902 til nå, vært opptatt 
av eukumenikk.  Vi spør ikke etter konfesjon ved 
medlemskap. Vi er mer opptatt av tilhørighet til Jesus.  

Da jeg skulle reise fra Japan etter endt tjeneste, kom 
noen damene i menigheten med følgende hilsen: Hver 
morgen kl 08.00, vil vi be for Norge og dere som bor 
der. Så våkner du kl 01.00 og ikke får sove, så kan du 
vite: Akkurat nå er det som noen damer som ber for 
deg i Japan.

Det er flott å få være en del av den verdensvide kirken 
som ber for hverandre og heier på hverandre, slik at vi 
alle kan stå rotfestet og grunnfestet i Jesus.
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Fødselsdager

Margrethe Aall Wright,  Oslo LMF
Gudrun Knutsen, em, Oslo

Torbjørg Laache, Hurum LMF
Karen Margrete Marcussen, em Tvedestrand

Gudrun Oftedal, em , Stord
Bjørg Kjærnes, em, Moss

Solveig Vaaland, em, Stavanger
Fred over deres minne!

Aud Pedersen, Bodø LMF

Ingebjørg Bjorevand Hillestad, medlem, Nes

Maria Totland Bakke, medlem, Oslo

Nora Gjøsund Valderhaug, Giske LMF

Ranveig Austnes, Giske LMF

Rønnaug Augestad Ims, Sandnes LMF

Guri Ree Bjørkås, medlem Larvik

Ingeborg Ødegaard, 24.november, 95 år, Oslo LMF
Aud Tjømeng, 5.desember, 75 år, Porsgrunn LMF

Jorunn Sundby, 24.desember, 80 år, Oslo LMF
Karin Apesland, 31.desember, 85 år, Porsgrunn LMF

Mari Lundestad, 2.januar, 75 år, Kvam LMF
Grete Aa. Kyrkjebø, 5.januar, 80 år, Skien LMF
Elna Marie Bjørge, 16.januar, 75 år, Skien LMF

Else Askjem, 22.januar, 85 år, Larvik LMF
Olaug Dyrkorn, 1.februar, 85 år, Kvam LMF

Dagfrid Remmen, 12.februar, 90 år, Mosjøen LMF
Else Tveiten, 13.februar, 75 år, Fana LMF

Aagot Skeie Gangdal, 19.februar, 80 år, Kvam LMF
Elsa Malmbekk, 20.februar, 90 år, Bodø LMF
Sigrun Raknes, 12.mars, 70 år, Osterøy LMF

Torunn Lunde, 16.mars, 85 år, Oslo LMF
Irene Lotsberg, 2.april, 80 år, Volda LMF

Madli Hannisdal, 4.april, 70 år, Osterøy LMF
Tordis Heimdal, 6.april, 90 år, Vennesla LMF

Anna Lyngstad, 12.april, 90 år, Porsgrunn LMF
Torhild Hessa, 16.april, 70 år, Vennesla LMF

Jorun Moe, 26.april, 75 år, Bodø LMF
Anne Randi Kvam, 3.mai, 80 år, Trondheim LMF

Aslaug Harbo Lutro, 8.mai, 80 år, Time LMF

Velkommen som LMF-medlem!

Nye medlemmer: Døde:

Vi gratulerer så mye! 
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Misjonshilsen
  i over 115 år...

Hva savner 
du i Misjonshilsen?

Hva vil du ha mer av?



På siste siden...

Her er vårt vipps nummer

Lik oss på Facebook

www.facebook.com/laerernesmisjonsforbund/
104032

Besøk gjerne vår hjemmeside!

www.lamisj.no


