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“For du er mitt håp, min evige Gud..”

De fleste av oss kjenner til Astrid 
Lindgren sin herlig figur «Emil». 
Han er kreativ og godhjerta, som 

ser og tar imot utfordringer. Han mener 
det så vel, men ofte går det galt. Faren 
blir sint, og Emil som søker ly i snikker- 
boden. Men en av dem som redder Emil 
slik at han får en god barndom, er hans 
gode venn, drengen Alfred.
Mange barn og ungdommer har – tross 
vanskeligheter i oppveksten, fått et godt 
liv. De har hatt en Alfredvenn som så og 
viste medfølelse. Det kunne være seg en 
nabo, en bestemor eller en lærer som var 
der. En som trøstet, veiledet, oppmuntret, 
sa ifra når noe var galt og som gav den 
unge framtid og håp.
Jeg tror mange av dere som leser Misjons-
hilsen har vært og er en god venn, en 
«Alfredvenn» for noen her i livet. Dere 
lytter, gir råd, deler gleder og opplevelser, 
skaper gode minner sammen, drar på tu-
rer, besøk og viser medfølelse i sykdom 
og død. Det er godt å bli regnet med og 
å være til hjelp og nytte når livet er van-
skelig.
Som barn fikk vi  hjelp og trøst av våre 
foreldre, nå trenger de hjelp av oss.  Noen 
er blitt foreldre, og har egne barn å ta 
seg av.  Rollene skifter. Mange av oss er 
nå godt voksne. Dagene vil komme og er 
allerede slik, at du kanskje blir puttet til 
sengs av omsorgsfulle barn som ber deg 
hvile litt, for nå er de her for å hjelpe deg.
Så er det dager i livet hvor man kjenner 
seg mismodig, kraftløs, syk, redd og ale-
ne. Den gode vennen Alfred er ikke der, 
men Gud er der. Han har lovet å være 
med oss alle dager. Han er sterk, og om-
slutter oss med sin kjærlighet, gir oss håp 
i håpløsheten, gir oss fred i vår uro og lys 
i mørket.

Det nærmer seg påske og framfor alt 
minnes vi Ham som har gitt oss et 
levende håp i oppstandelsen fra de døde. 
I det håpet vil vi prise deg, du livets 
seierherre.
Når mørket omkring meg har strammet 

sitt grep
så uro får tak i mitt sinn,

da kommer du til meg som trosser min 
tvil,

og stryker med hånden mitt gråtende 
kinn.

For du er mitt håp, min evige Gud,
som stryker med varme mitt kinn!

Du tørker min gråt og lar meg få se:
Du kjenner meg ut og inn.

”Håpssang” av Geir Hegerstrøm

Han har gitt oss et levende
håp i oppstandelsen  fra 
de døde

LEDER

Styreleder Anne Lise Bakken
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Spørsmål til samtale:

 
1. Hva gjør håpløshet med deg?

2. Hva kan vi lære av brasilianerne?

3. Del hva som gir deg håp.

Da jeg modtog opfordringen om at skrive om HÅB, 
accepterede jeg – måske - for hurtigt. Håb kender 
vi jo alle, så det er da ikke svært. Mange gange har 
jeg håbet at dette eller hint ville blive virkelighed. 
Det blev det nogle gange – andre gange ikke. Men 
hvad er håb egentlig? Vi håber jo alle; på godt vejr, 
på at blive raske, på at det må gå vores børn godt, 
på at bilen klarer EU-testen osv.
Håb er en basal menneskelig mental livsytring, 
som er kendt langt tilbage i historien.

I det antikke Ægypten og Grækenland er håbet 
beskrevet og var dengang negativt ladet. Først 
med det gamle testamente og ikke mindst med 
Jesu komme, blev håb vendt til noget positivt.

Håb hænger sammen med tiden og er en tillidsfuld 
forventning om at noget ønskeligt/positivt vil 
indtræffe. Håb har et objekt: jeg ønsker at ---- jeg 
ønsker mig ----

I håb ligger der en usikkerhed, for vi ved ikke om 
objektet/ønsket vil blive opfyldt. 
Derimod er vi på mere sikker grund, når vi om 
fremtiden bruger udtryk som at mene, vide, 
ønske, som relaterer til noget håndgribeligt, 
noget fastlagt. Vi kan håbe på godt vejr den 24. 
december, som vi ved at er juleaften. Vi ser frem til 
påske, men datoen skifter fra år til år. Men påske 
bliver det, for Jesus er opstået fra de døde, det ved 
vi og vi venter Hans genkomst, vi håber, det bliver 
snart, men vi ved ikke hvor og når.

Mennesker håber på noget godt og positivt og 
mange kommer til kirken og for at få hjælp. Ethvert 
møde med et menneske er vigtigt, for mennesket 
er sendt af Gud i håb om at få hjælp. Som Guds 
hænder, fødder, øjne og ører skal jeg lytte og gøre 
mit bedste.

Jeg håber denne tekst ikke er blevet det rene 
volapyk, men jeg ved den skal afleveres på en 
fastsat dato og inden den udkommer i LMF 
Bladet er det påske. I den russisk ortodokse kirke, 
hvor jeg arbejder, er kirkens kalender stadig den 
Julianske og med mellemrum falder den Julianske 
og Gregorianske påsken på samme dato. Så fejrer 
hele verden Jesu opstandelse indenfor 24 timer. 
Det sker dog ikke i år. 

Men uanset påskens dato råber præsten påskens 
budskab: ”Kristus er opstanden” og menigheden 
svarer ”JA! Han er sandelig opstanden!” 

GLÆDELIG PÅSKE !
 

”Lad os...holde ud i det løb, der ligger foran os, idet 
vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, 
som for den gledes skyld, der ventede ham, udholdt 
korset uden at ense dets skam”. Hebr. 12.1-2

Nogle lande er kendte som enkenationer og 
faderløse nationer. Brasilien er på måder mange 
som faderløs nation. Omkring en fjerdedel uden 
en fars navn paa fødselsattesten. Mange mødre 
alene med deres børn, og mange familier med 
meget lidt deltagende fedre, når det handler om 
børneopdragelse etc. Det setter forskellige spor 
i ungdomsgenerationen og giver identitetskrise.
Vi ved  alle sammen  lidt, hvad det gør ved folk, 
når faderbilledet er forvrenget. Men herligt, at 
vi som Guds folk kan introducere den største 
faderskabskampagne for mennesker, der giver 
nyt håb, evighetsfaderen. Også retsvesenet her 
lancerede med kun lidt resultater, at fedre kunne 
melde sig frivilligt og omkostningsfrit få deres 
navn på  fødselsattest, og nyt håb kom til nogle.

Brasilianere er jo kendte for at have gleden i 
behold midt i vanskelighederne, selv i sygdom og 
modgang.  Det smitter lidt af, når man er omgivet 
av disse mennesker i dagligdagen. De er figthere.
Min egen mand er et eksempel på en overlever,  
ligeså flere af vores frivillige.  Mange, der leser 
dette, kemper nok med sygdom og skrøbeligheder, 
eller iblandt er det tilfelle for nærmeste bekendte 
og familie. Tro og håb bliver så aldeles afgørende 
for deres favnelse af dagens udfordringer.  Ord og 
forbøn kan helt sikkert opmuntre, musik bringe 
lindring og at nogen er med til at bære én, er 
ufattelig vigtigt.  Vi elsker de 4 mend, der bar den 
lamme til Jesus, velvidende at de var udholdende 
og målrettede. Jesus var det eneste svar for 
manden,  og forhindringerne mange, men de var 
i et team arbejde om opgaven. 
Vi står  i dag ansigt til ansigt med lammede 

nationer og folkeslag, som vi må bære frem for 
Herren på utrøttelig vis! 

Multikulturelle teams ofte af folk af forskellig køn 
og alder, professioner og varierende  fysisk og 
mental  styrke til  at bære, men vi må bære, mend 
som kvinder,  selv om det involverer risikoer af 
forskellig art. Vi må ikke have rygtet for kært, ikke 
alle vil forstå os, vores iver! Vi illustrerer nogle 
gange  i forbindelse med missionsgudstjenester, 
og kalder 4 til at bære et klede og andre til at 
kaste forskellige nationers flag i det.  Bøn ændrer 
nationer. Vi må bære fædrelandet og  nationerne 
frem i bøn. De kristne kirker i Brasilien er  specielt 
vågnet op til dette nu . Men spørgsmålet er, kan vi 
stå for presset ?  Gudsfrygt fremfor menneskefrygt 
!  At bekende og tjene Jesus indebærer et stort 
pres. Vi må holde blikket rettet mod Jesus, ved  
hans kors kan vi til stadighed bøje os ned og møde 
ubetinget  nåde. Vores nådes sol selv i vinterens 
mørke. Han giver os nyt mod, nye tanker, nyt håp 
og evne til at forundres. Jesus hjelper mig at sette 
tingene i det rette perspektiv! 

Andagt ved Kirsten Solveig L Valentim Pinheiro
Jobber som misjonær i Brasil

Håp 2
Andagt ved Connie Meyer, menighetsarbeider i Russland

Håp 1

Spørsmål til samtale:

 
1. Hva betyr for deg å tro på en oppstått 
Jesus?

2.  Hva betyr håp for deg? 

3.  Del hva påsken betyr for deg. 

...vi venter Hans genkomst, vi håber, 
det bliver snart, men vi ved ikke 
hvor og når.

Bibeltekst 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
  Sommermøtet på Solborg

     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»

På vei til Norge 
        og en ny tilværelse

Det har gått 12 år siden jeg ble sendt av NMS 
som misjonær til Hong Kong. Nå er jeg i full sving 
med å forberede den store jobben å flytte tilbake 
til Norge sammen med min mann, min sønn 
og  vår katt. Min etterfølger på Det Lutherske 
Seminaret(LTS) i Hong Kong er allerede på plass. 
Å flytte til Norge nå, var ikke en del av planen vår 
eller noe vi hadde ønsket. Vi hadde egentlig tenkt å 
forbli i Hong Kong som pensjonister eller kanskje 
flytte til Taiwan. 
Men sommeren 2017 endret planene våre seg 
brått.  På grunn av familien, slik at vår sønn kan 
få bedre hjelp, har vi bestemt oss for å flytte til 
Norge. Vi tror at Gud har ledet oss til dette. 
Samtidig er vi ikke ferdig med vårt kall til Kina. 
Nå, etter en lang prosess,  har NMS gjort 
det mulig for oss å gå inn i to stillinger som 
pendlermisjonærer. Vi visste ikke om dette ville 
gå i orden da vi fortalte NMS at vi ville flytte 
tilbake til Norge. Hva slags jobber ville vi få om 
NMS ikke sa ja til vårt ønske? Tiden fra sommeren 
2017 til sommeren 2018 var et år med både tvil 
og håp, samtidig som vi som familie sto sammen 
om beslutningen. Mens vi var i Norge sommeren 
2018, kjøpte vi et hus i Larvik. Det var godt å få 
vite at jeg skal fortsette å undervise i diakonifag på 
LTS.  Undervisningen i et årskurs blir komprimert 
ned til noen uker hvert år, med timer fra morgen 
til kveld i en hel uke.

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.

Av Po Chu Grønnvold, NMS/LMF-utsending i Hong Kong

Dette betyr at jeg trenger kun å bo i Hong Kong 
eller andre steder i verden, i en til to uker hver 
gang jeg skal undervise. 
Larvik er en liten by i forhold til Hong Kong. Vi 
kjenner egentlig ingen i byen, men har endel 
venner og NMS-kontakter i Vestfold. Det gjør 
meg litt nervøs. Vi ber for Guds velsignelse og 
håper på det beste. 
I Heb 11:1 står det følgende: «Men tro er full visshet 
om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser»
Håpet i teksten handler om vår evige frelse i den 
siste tid. Men håp om den evige frelse kan også gi 
oss styrke til å leve i denne verden som er preget av 
tvil, vanskeligheter og utfordringer.      
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Mere et arbejde
                end et kald

”Det handler mere om, hvordan Gud arbejder 
med mig, end det handler om, hvad jeg har 
udført for Ham,” fortæller Berit Østby, der har 
været udsendt som missionær i 23 år og har 
boet i Etiopien i sammenlagt 35 år.

35 år. Så mange år har Berit Østby boet i Etiopien. 
Først 12 år som barn, da hendes forældre var 
udsendt som missionærer, og siden 1990 har hun 
selv været udsendt i sammenlagt 23 år – og har de 
seneste 16 år boet fast i Etiopien. 
Med sine 56 år har hun således boet og arbejdet 
mere end halvdelen af sit liv i Etiopien, og det 
har været med til at give hende en særlig indsigt 
i landets kultur og historie – en viden og erfaring 
hun også deler ud af i sit daglige liv og arbejde. 
Men det er ikke det, hun selv lægger vægt på. 

”På mange måder er det som et hvilket som helst 
andet arbejde, og jeg har altid haft det svært med, 
at missionærer blev herliggjort eller løftet op på 
en piedestal som en klasse for sig. Jeg har heller 

aldrig snakket om at have et missionærkald, som 
så mange andre har oplevet. For mig er det snarere 
at leve som kristen og gøre Kristus kendt – og gøre 
et godt arbejde dér, hvor Gud har behov for mig,” 
fortæller Berit Østby og glæder sig over de jobs, 
hun har haft som udsendt: 
”Jeg har været så heldig at have interessante og 
udfordrende jobs, hvor jeg har måttet strække 
mig og lære mange nye ting. De første år var jeg 
uerfaren og gjorde mange fejl. Det gør jeg nok 
fortsat, men uanset hvor jeg er i verden, og uanset 
hvad jeg gør, så er fejlene og tabene en mulighed 
for Gud til at lære mig mere om Ham og det, Han 
har givet mig,” forklarer Berit Østby og pointerer:
”Det handler mere om, hvordan Gud arbejder 
med mig, end det handler om, hvad jeg har udført 
for Ham.”

Erfaringer på græsrodsniveau
Selvom Berit Østby havde boet i Etiopien som 
barn, var der alligevel mange ting, hun skulle lære 
i forhold til kultur og sprog, da hun rejste ud som 
missionær som voksen. Efter et år på sprogskole i 
1990, hvor hun fik amharisk på plads, arbejdede 
hun i søndagsskolearbejdet i syd, i Hawassa-
synoden. 
”I de første år rejste jeg i et team kun med etiopiere, 
og det gav mig en utrolig god indsigt i arbejdet på 
græsrodsniveau, både kulturelt og i forhold til 
hvordan kirkelivet foregår. Mine kollegaer hjalp 
mig med at forstå kulturen og kunne hjælpe mig og 
korrigere mig de gange, hvor det var nødvendigt,” 
fortæller Berit Østby. 
I dag arbejder hun som rådgiver og underviser 
studerende fra mange forskellige lande i kulturel 
orientering på MY-LINC, Mekane Yesus Language 
and Intercultural Center. Her oplever hun, at hun 
fortsat bruger nogle af erfaringerne fra de første 
år i syd. 
”I mit arbejde på sprogskolen har det hjulpet 
mig, at jeg selv har oplevet et lignende liv og ved, 
hvad mange af dem kommer til at opleve som 

udlændinge, og hvad de kan forvente, når de skal 
bo i udkantsområder. De studerende på MY-
LINC er primært missionærer, men også forskere, 
ambassade-ansatte og andre. For tiden har vi 27 
studerende fra ni forskellige lande, fra USA i vest 
til Korea i øst, Sverige i nord og Uganda i syd,” 
fortæller Berit Østby, der oprindeligt er fra Norge. 
Hendes primære arbejde på sprogskolen er Cross 
Cultural Training, hvor de blandt andet har kurser 
for lokale missionærer rundt omkring i landet, og i 
november går turen blandt andet til Meleke i nord 
og Dire Dawa i øst.

En paraply for andre udsendte
Siden 1997 har hun arbejdet ved sprogskolen, kun 
afbrudt af et hjemmeophold i Norge, og gennem 
sit arbejde mødte hun også sin mand, Mehret-Ab 
Bereke Beraki.

”Mehret-Ab, som er fra Eritrea, og jeg, mødtes 
gennem vores arbejde og lærte hinanden bedre at 
kende, da han som bibliotekar på seminariet hjalp 
os med at etablere et lille bibliotek på sprogskolen. 
Vi blev gift i 2003,” fortæller hun.
En del af Berit Østbys arbejde er også, sammen med 
Mehret-Ab, at hjælpe Promissios nye missionærer, 
volontører og Christian Culture Travellers i 
Etiopien med indføring i landet og kulturen. For 
de udsendte fungerer deres hjem som en tryg base, 
og Berit og Mehret-Ab kan hjælpe med svar på en 

masse spørgsmål om kulturen og dagligt liv. 
”Vi føler os velsignet med at lære så mange unge 
volontører at kende, og vi sætter pris på besøg. 
Vores bøn har hele tiden været, at vores hjem 
skal være en paraply for folk, som er her – et 
godt og trygt sted, hvor de kan få lov at mærke 
Guds nærvær,” siger Berit Østby, der også gennem 
årene har måttet sige farvel til mange missionær-
kollegaer.

”Det er tungt og tomt, når de rejser, og de har alle 
et rum i vores hjerter. Men jeg tror, at Gud sørger 
for ekstra styrke til os på netop dette område.” 
De seneste 16 år har hun boet fast i Etiopien, og 
det har været med til at give ro på et missionærliv, 
som ellers kan være meget uroligt. 

”Et missionærliv kan være slidsomt med mange 
opbrud, pakning, flytning og nye relationer. Så det 
er dejligt at have boet her nu i over 16 år. Jeg er 
kun flyttet to gange og har mere eller mindre det 
samme arbejde. Det har været dejligt,” fortæller 
Berit Østby, der dog ikke tror, at de bliver boende 
i Etiopien resten af deres liv:
”Det bliver nok mere sandsynligt i et af vores 
hjemlande, Norge eller Eritrea – eller måske lidt i 
begge to? Vi holder alle mulighederne åbne og har 
ingen hast med at bestemme os. Også den del ved 
vi, at Gud har kontrol over.”

Af Rikke Thomassen, journalist, Promissio
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Årsmelding for LMF 2018
LMF er en velsignelse for mange. På tvers av kirketilhørighet, er dette en organisasjon for både grupper 
og enkeltmedlemmer. Fokus er bibel, bønn, misjonsglede og innsamling/givertjeneste for misjonens sak 
under vårt motto: Med kunnskap om Jesus til hele verden.
Etter generalforsamlingen på Bildøy 2018, ble ny styreleder og nytt landsstyre valgt. 
Vi vil benytte anledningen til å takke alle de som satt i det forrige styret med Annbjørg E. Hesselberg som 
leder, for flott arbeid og innsats fra 2015-2018.

Landsstyret 2018-2021: Leder: Anne-Lise Bakken. Nestleder: Mari Eikli. 
Styremedlemer: Liv Wettergreen Jensen, Kjersti Ruud, Liv Jorunn Koller, Elin Ann Øvensen. Vara medl.: 
Anna Magni Larsen, Steinar Aksnes og Svanhild Ask.

Styret hadde møter i februar, juni og oktober og behandlet 52 saker.  LS-medlemmer har dessuten 
representert LMF i en rekke sammenhenger. Liv Wettergreen Jensen representerte oss på Dansk LMF-
møte.

Handlingsplanen 2015-18 er gjennomgått og oppdatert av LS. Årsmeldinga vil viderefølge 

1. Profilering av LMF
           • Generalforsamlingen på Bildøy 28.06 - 02.07 ble godt markedsført både gjennom
               Misjonshilsen og andre aviser/magasiner. Møtet hadde gode høydepunkter og fikk 
               god oppslutning både av 130 tilreisende og lokalt. På GF hadde vi gjester fra LMF 
               i Danmark og Finland.  Fyldige referater fra GF er gitt i Misjonshilsen. 
               Spesiell takk til Sotra LMF for deres mange bidrag.
           • Stands: Daglig leder og informasjonsmedarbeider Oddrun Flaat Amundsen 
              (ansatt fra 01.06.18)og LS-medlemmer hadde stand for LMF på NLA, 
               Trosopplærings-konferansen, GF for NLM og Normisjon,
              Kristne Friskolers Forbund`s lederkonferansen,  Østlandets lærerstevne og Rådsmøte 
              for Søndagsskolen Norge. Vi må være oss bevisst at potensielt 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. 
           • Skolebesøk antall 8.(kristne grunnskoler og videregåendeskoler)
           • Hjemmesiden og Facebook-side har mange besøk, og det er enkel kanal for informasjon
               begge veier. Hjemmesiden fungerte godt som gjest for påmeldingssystemet Check-in som vi  
              brukte i forbindelse med Generalforsamlingen.

2. LMF-medlemmene
         • Årstemaet «I Jesu fotspor» ble gjennom året belyst i Misjonshilsen, på Sommermøtet og i                 
              daglig leders møter med grupper.
         • Regionale samlinger: Trøndelag, Hallingdal, Vestfold og Vest-Agder. Daglig leder deltok på 
              flere av disse med inspirasjon og informasjon. Enkeltmedlemmer og andre støttespillere 
              invitert. Slike fellessamlinger er viktige møtepunkter for medlemmene og vil videreføres
              i 2019. En rekke grupper feiret jubileum: Nøtterøy, Trondheim, Kristiansand, 
              Sandefjord, Lyngdal, Steinkjer, Levanger, Osterøy, Eidsberg/ Mysen, Brunlanes/Stavern, 
              Stord, Nedre Eiker, Nesbyen, Nesjestranda og omegn, Søgne, Ål, Stokke, Herøy, Jondal, 
              Bjerkreim, Leksvik og Åsane. Noen feiret internt, daglig leder og LS-medlemmer deltok der  
              man ønsket besøk.
         •   Medlemstall pr. 01.01.19: 1620, av disse 30 nye. LMF har 79 grupper. Nedgang i medlestall 
               skyldes både utmeldinger pga alder og sykdom og 44 dødsfall. Det arbeides 
               kontinuerlig med ny-rekruttering.
          •   To grupper ble nedlagt i 2018: Eidsberg/Mysen og Notodden. Medlemmene fortsetter som      
               enkeltmedlemmer.
       

3. Nettverkssamarbeid: Daglig leder har hatt samarbeidsmøter med sendeorganisasjonene for våre   
    utsendinger, møter i ulike samarbeidsfora og er med i styret for NORME. (Norsk Råd for Misjon og    
    Evangelisering)

4. LMF-utsendingene og andre misjonærer
          • Det er utarbeidet instruks/informasjon for LMF-utsendingene, og daglig leder har jevn 
             kontakt med disse.
          • Hjemvendte misjonærer er blitt spurt om fortsatt medlemskap ved avsluttet tjeneste.
          • Endringer: NLM: «Else» gikk ut, istedenfor kom Margunn og Geir Tore Salmelid inn.  De som 
                går ut, takkes for godt samarbeid og fellesskap i tjenesten. Nye ønskes hjertelig velkommen.
          • Se Misjonshilsen nr. 4- 2018 for full oversikt over våre utsendinger.

5. Økonomi
         • LMF har nå gode administrative rutiner som sparer tid og penger, så som KID på giroer m. m  
            Pilar Regnskap, lokalisert på Gjennestad, utfører økonomi- og regnskapstjenester.
         • Antall avtalegiro-giver er økende fra i fjor og gir oss en sikrere inntekt. Vi ser at flere
            av gruppene bruker denne formen i sin givertjeneste. Pr 01.01.2019 har vi fått 25 nye 
            avtalegirogivere i 2018. 
         • Økonomistyring ivaretas ved å utarbeide årsbudsjett for LMF og budsjett for
            Generalforsamling/ Sommermøtet.
         • LMF tilgodesees med betydelige gaver, både ordinært og testamentarisk. 
            Fond og renteinntekter forvaltes. Se eget regnskap. 
         • Hver LMF-utsending fikk i 2018 kr. 130.000 i lønnsstøtte. I tillegg kunne LS innvilge en rekke 
             prosjektsøknader. Totalt kr. 2.733.000

6. Misjonshilsen blir redigert av daglig leder, som innhenter stoff fra våre utsendinger og andre   
    samarbeidspartnere. 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 2018. Takken 
går til alle enkeltmedlemmer, du er verdifull og viktig i organisasjonen. Takk til alle gruppene med gruppe-
ledere 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 vår nye informasjonsmedarbeider Oddrun Flaat Amundsen som jobber med å gjø-
re LMF kjent rundt omkring i Norge og rekruttering av nye medlemmer. Takk til daglig leder Inger Marie 
A. Oppegård for den jobben du gjør for LMF, for møtet med den enkelte, kontakten med gruppene og 
misjonærene, for redigeringen av «Misjonshilsen» og for samarbeidet i LS. Vi er takknemlige for at du bruker 
av din kunnskap, arbeidskapasitet og misjonsglede i vår organisasjon.

Høydalsmo 31.01.2019.

Anne-Lise Bakken, Styreleder i LMF

Nytt fra LS-møtet 1-2.mars 2019
• Tildeling av midler til våre samarbeidsorganisasjoner og andre prosjekter.

• Valg av nye utsendinger for NLM: Kjersti Gangstø og en anonym utsending
NMS: Ave og Magne Mølster, og Rafi Rakotovao

Sommermøtet 2019 på Solborg
•Regnskap og revisjon av 2018 ble godkjent

•Handlingsplan til behandling
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Nytt fra Créteil, Paris
                    -Julefest 

På søndag den 16. desember arrangerte vi en 
tidlig julefeiring i menigheten vår. I vårt flerbruks-
rom stod et vakkert juletre på plattformen, og salen 
ble snart fylt med glade og feststemte mennesker. 
Vår menighet er fortsatt ung, men folk her vet å 
mobilisere når det gjelder. Opppussingsarbeidet 
som ble startet for noen uker siden, for å gjøre 
lokalene mer og mer tilgjengelig for alle, har 
sikkert forårsaket oss noen problemer, men hvem 
bryr seg! Det som var viktig, var å feire Jesu-
barnets fødsel.

Gudstjenesten var et julespill, delt i to partier og 
spilt av barna, både de små og de mellomstore. 
De små endret seg til engler. De to største spilte 
svært aldrende Josef og Maria, som husket tilbake 
to tusen år etter den store begivenheten i deres 
liv. En stor takk til dem alle for på denne måten 
å dele med oss av sin tro, entusiasme, smil og 
glede. Menigheten deltok i alle delene i denne 
gudstjenesten gjennom mye sang og mye bønn.

Denne uken har Diakonileder Anuttaraphat og 
undertegnede vært i Nan og Chiang Rai for å besøke 
de fem første menighetene som skal starte opp, eller 
skal starte opp med lørdagsklubb dette året. Siden 
guttene mine hadde vinterferie, ble de med på turen. 
Lørdagsklubb er diakoniavdelingens nyeste prosjekt. 
NMS støtter prosjektet.

Det var en stor opplevelse å endelig å få besøke Nan, 
plassen jeg hadde hørt så mye om. Nan ligger helt 
nord i landet på grensen mot Laos. 
Kirkene vi besøkte lå i ulike landsbyer, og noen av dem 
langt inne i fjellet. En av plassene hadde ingen bilvei 
fram til kirken og vi måtte gå det siste stykket. Jeg tror 
det er den fineste kirkeveien jeg noen gang har gått. 
Vi gikk ned en sti med majestetiske fjell rundt oss på 
alle kanter. Vi gikk forbi enkle bambushytter, 
lekende barn, hunder, kyllinger, haner og griser...
For meg som er vant til å sitte i kø på vei til kirken, ble 
dette en magisk opplevelse. De aller fleste kirkene var 
veldig enkle, men alle hadde den gode stemningen som 
gjorde at du igjen fikk bekreftet at det er menneskene 
og ikke bygningen som er det viktige når en 
samles til gudstjeneste. Gud er like tilstede selv om en 
møtes i en enkel kirke med jordgulv, eller en katedral.

Målet vårt er at lørdagsklubber skal spre seg rundt til 
alle menigheter i ELCT (Den evangeliske lutherske 
kirke i Thailand). At kirkene våre skal fylles med barn 
på lørdager. At barn skal ha en trygg og god plass å 
være, mens foreldrene er på jobb.  Nå i begynnelsen er 
det stammefolket som bor i landsbyer der ELCT har 
menigheter, som er vårt hovedfokus. 

Vi har nå startet opp lørdagsklubber (eller skal i løpet 
av året) i fire Lua landsbyer (Ban Den, Na Pong, 
Huay Tong og Huay Mi) og i en Lahu-landsby (Taho). 

Ønsket om å starte opp med lørdagsklubber kom fra 
våre kirkemedarbeidere i Nan i Nord-Thailand. 

De hadde et sterkt ønske om å gjøre noe for barna i 
landsbyene. De var bekymret for alle barna som måtte 
klare seg selv en hel dag fordi foreldrene er på jobb, og 
ønsket derfor å starte opp et tilbud på lørdager.

Stammefolket er blant de fattigste i Thailand og mange 
av dem opplever at thaier og andre ser ned på dem. 
Mange skjuler hvor de kommer fra og bakgrunnen sin, 
i håp om å bli lettere akseptert.
 
Fokusområdene til Lørdagsklubben er:
- Lokal musikk, språk og kultur. Barna tilhører ulike   
  stammer; Lahu, Lua, Lisu og Akha, grupper som 
  fortsatt kjemper for å bli akseptert i thai samfunnet. 
- Hvordan en tar vare på landsbyens egenart og på  
   miljøet.
- Barns rettigheter og stammefolkets rettigheter i Thai  
  samfunnet.
- Viktigheten av utdanning. Erfaringer viser at barn fra  
  disse landsbyene slutter på skolen tidlig. Mange gjør 
   seg bare ferdig med barneskolen før de slutter skolen 
   og begynner å jobbe. Mange jenter gifter seg tidlig og 
  får barn før de er ferdig på skolen.
- Bibelundervisning
- Hvordan en tar vare på seg selv og blir et godt  
   medlem i samfunnet.
- Et sunt måltid hver lørdag. 

Våre mål er at:
- Barna ved å delta på lørdagsklubber har en trygg og 
   god plass å være mens foreldrene jobber.  
- Barna og deres foresatte kjenner til barns rettigheter  
   og stammefolkets rettigheter.  
- Barna er stolte av egen kultur, musikk og språk. 
- Barna tar vare på seg selv på en god måte og vet 
  hva som kreves av dem for å være et bra medlem i  
  samfunnet.
- Barna opplever Guds kjærlighet og omsorg.
- Barna tar vare på miljøet på en god måte.
- Flere barn tar høyere utdanning. 

Nytt fra Thailand
Av Anne Storstein Haug, NMS/LMF-utsending i Thailand

Skrevet av Mary og Rafi Rakotovao, NMS/LMF-utsendinger i Frankrike

Og selvfølgelig hadde vi lunsj etterpå. Som vanlig 
hadde alle brakt med mat. Vi pratet, lo og smakte på 
gleden av å være sammen som en sammensveiset 
stor familie. Dette er viktige sosiale stunder for 
menigheten vår, som hjelper oss å gå hånd i hånd 
i enhet. Må vår Herre fortsette å velsigne Créteils 
unge sogn på sin vei !  Takk til alle dere som står 
med i bønn og støtte. Må Gud velsigne dere rikt.
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 Vel møtt
 på Solborg, Stavanger

TEMA:“HÅP”

LMF’s Sommermøte 2019

27.06- 30.06.2019For nokre veker sidan reiste eg  til nordkysten, og husbygginga etter jordskjelvet. Også denne gongen 
møtte eg pastor Servio, ivrig opptatt med eit av prosjekta sine. Endeleg vart det hans tur til å bygge hus 
til eigen familie. Det første møtet med pastoren for nesten 3 år sidan, gjorde djupt inntrykk. Med tårer 
i augo fortalte han om jordskjelvet og natta oppe i fjella, dit innbyggarane flykta på grunn av tsunami-
varsel. Der i mørket utvikla samtalen seg til evangelisering. -Eg preika til ein flokk der i minst 2 timar. 
Fortalte han.

Det første informasjonsmøtet om husbyggings-prosjektet organiserte vi innimellom pressenningar som 
fungerte som soverom for familien hans. Neste gong var Servio  opptatt med planlegging av eit prosjekt 
for menigheten. No er ei ny kyrkje reist på tomta dei fekk støtte til, i etterkant av jordskjelvet. Nyleg var 
menigheten igang med produksjon av kakao-pasta. -Det kan gi jobb til 4- 5 personar frå menigheten, 
fortel Servio ivrig. Planen er å opne ein liten kafe, der dei sel eigenprodusert kakao og kaffi.  
Etter stormen kjem stilla, seier ordtaket. Etter øydelegging og kaos, vert håp og glede ekstra synleg. 
Huslause familiar får ein heim. Arbeidslause skaper seg ein liten arbeidsplass. Middagssalg, 
skredderarbeid, levering av kaker til ein kafe i provinshovestaden . Fleire jobber i husbyggingsprosjektet 
og menigheten veks. 

Støtte og oppfølging av Bibelinstituttet og skolen i Tambo, er to andre av mine arbeidsområder her i 
Ecuador. Eg gler meg over dyktige medarbeidarar, og uroer meg over utfordringane . Nedskjering i støtta 
frå Normisjon dei neste to åra tvinger fram ei  krevande omstrukturering. For Bibelinstitituttet vil det 
bety minst halvering av personalet. 
Eg håper og ber om at utfordringa blir møtt med pågangsmot og kreativitet, slik at både Tambo-skolen 
og Bibelinstituttet finn gode løysingar vidare.

PÅGANGSMOT I KAOS
                    Helsing frå Ecuador

Skrevet av Åse Røsvik de Vargas, Normisjon/LMF-utsending i Ecuador
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Informasjon om sommermøtet:

TUR til FLOR OG FJÆRE:  

Fredag 28.06.19: 
Avgang fra Strandkaien kl 13:00 og retur fra kl 17:30. 

Et besøk til Flor & Fjære begynner med en behagelig båttur til øya. 
Fra Strandkaien i Stavanger tar det ca 20 min. med ”Rygerfjord” 

før man stiger i land i blomsterhavet på Flor & Fjære.

Utrolige hager: Ved ankomst på øya står våre guider klare til å vise deg 
hagenes skjønnhet og dele hemmeligheter og historier. 
En omvisning i den bugnende parken gir innblikk i 3 

generasjoners lidenskap for å lage verdens vakreste hager.

En buffet for øyet og ganen: Etter turen i hagen er det middag. 
Kjøkkensjef André Mulder presenterer en delikat, fersk buffet 

med inspirasjon fra hele verden, med fiskesuppe til forrett. 
Etter dessert og kaffe, har dere ca en time til å utforske 

hagene på egenhånd før båtreturen.

TORSDAG 27. JUNI
Kl. 14.00    Ankomst og registrering
Kl. 15.30    Åpningsmiddag
Kl. 17.00    Misjonærmosaikk
Kl. 19.00    Kveldsmat
Kl. 20.00    Kveldsmøte
Kl. 21.30    Kveldska�e

SØNDAG 30. JUNI

LØRDAG 29. JUNI

FREDAG 28. JUNI

Kl. 08.00     Morgenbønn
Kl. 08.30     Frokost
Kl. 10.00     Bibeltime v/ Anne Lise Matre
Kl. 11.15     Fruktpause
Kl. 12.15     Misjonsforedrag
                     v/ Kari Storstein Haug
Kl. 13.00    Lunsj
Kl. 15.20    En lettvint ka�ekopp
Kl. 15.30    “Velg en misjonær” 
Kl. 18.00    Festmiddag (påmelding)
Kl. 20.00    Skråblikk på Jæren, Garborg
                    og Salmenes bok.
Kl. 22.00    Festka�e 

Kl. 08.30    Frokost
Kl. 10.15    Avreise til Gand kirke
Kl. 11.00    Gudstjeneste i Gand kirke
                    Preken v/ Inger Marie A. Oppegård
Kl. 14.00     Lunsj

LMF’s Sommermøte 2019
SOLBORG

Adresse til skolen:
Solborg Folkehøgskole,
Tjensvollveien 44,
4021 STAVANGER
Tlf.: 51 51 01 00

Solborg folkehøgskole ligger
sentralt til på Tjensvoll, 
tre kilometer fra Stavanger sentrum. 
Like ved skolen har vi �otte 
naturområder som  f.eks. Mosvannet 
og Sørmarka. 

Buss fra hurtigbåt-kaia, rutebilstasjonen og 
�ybussen stopper ved  Tjensvollkrysset.
Tjensvollkrysset ligger 10 minutter å gå fra 
Solborg.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med  daglig leder på 
tlf: 410 46 934.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Kl. 08.00     Morgenbønn
Kl. 08.30     Frokost
Kl. 10.00     Bibeltime v/ Gøran Byberg
Kl. 11.15     Fruktpause
Kl. 12.15     Avgang til Flor og �ære
Kl. 18.15     Ankomst Solborg
Kl. 18.30     Middag
Kl. 20.00     O�ermøte
Kl. 21.30     Kveldska�è

DISSE KOMMER:

DU!

Generalsekretær
 i Søndagsskolen Norge

Gøran Byberg

Guri Enger

Marianne Boklund JacobsenAnne Lise Matre

Ingrid AamliInger Valbø
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Påmelding til sommermøte på Solborg, 
 27.juni til 30.juni 2019

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

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

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

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

Epostadresse: 

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

Jeg vil ha enkeltrom med bad inkl. tur til Flor og Fjære:  Kr. 4300,-
Jeg vil ha dobbeltrom med bad inkl. tur til Flor og Fjære: Kr. 4000,-
Prisen inkl. stevneavgift kost og opphold, tur. 

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

Jeg bor privat og betaler stevneavgift på kr 300.-

Tur til Flor og fjære som dagsbesøk kr 1300.-. 

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. 
• De som ikke blir med på tur på fredag, er selv ansvarlig for mat og program mens vi er borte. 

Påmelding innen 27 mai. 2019

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 sendes: 
Lærernes Misjonsforbund
E-post: laermisj@laermisj.no
Tlf: 41046934

 

 

 
 
 
 
     

    Glendrangeposten 

 
 

          Februar 2019 
      

Agenda1 i Asia 
I slutten av januar ble vi invitert til å være med på en konferanse 
i Thailand for å høre hva Gud gjør gjennom Aganda1 der. Jeg 
reiste sammen med en av dem som følger opp Agenda1 her i 
Mali, Adama Bah. Det var veldig stas! Vi fikk til og med tid til 
litt turisme. Som dere ser så er Adama og jeg i et tempel med en 
imponerende Buddha – skulptur.  
 
Det var sterkt å høre historier fra så mange ulike land i Asia. Og 
å dele en felles entusiasme for Agenda1 sammen med helt nye 
venner. Det er andre gang Agenda1 arrangerer en slik 
nettverkssamling i Asia. Vi var rundt 120 deltakere fra 9 ulike 
land. Alle fortalte historier om hva Gud gjør gjennom Agenda1 i 
deres kirker og i deres kultur.  
 

Det var unge ledere fra Kambodsja, der hele landet fremdeles er traumatisert etter Pol Pot sitt 
regime. Det var gamle ledere som fortalte om hvordan de hadde holdt ut som en liten gruppe 
kristne i strengt kommunistiske land. Det var modige (og frimodige) ledere som fortalte om 
hvordan de brukte studenter som misjonærer inn til naboland som ellers var stengt for kristne. 
Det var sterkt å høre og veldig oppmuntrende. Vi hadde noe undervisning, men mest brukte vi 
mye tid på bare å være sammen med Gud.  Det er et mirakel, synes jeg hver gang jeg opplever 
det, at vi kan komme fra mange ulike kulturer og dele liv og tro sammen. Det meste av samtaler 
og undervisning gikk på engelsk, og det ble mye tolking i løpet av dagene, så da vi klarte å 
stable på beina en franskspråklig samtalegruppe var det en lettelse både for Adama og meg.  
 
En av de siste dagene skulle vi be sammen i grupper. I vår gruppe ble hovedspråket norsk, og 
så ble alt tolket til thai og fransk / bambara. Det er fantastisk å føle et fellesskap, føle at jeg kan 
dele mine bekymringer og at en eldre pastor fra Thailand som bare skjønner thai og foretrekker 
å sitte på gulvet framfor på stoler, skjønner hva jeg mener. Det tok litt lenger tid med all 
tolkingen fram og tilbake, men vi tror på én Gud som har gitt oss de samme løfter og én tro. 
Det er flott og trosstyrkende! (Mer om dette på bloggen min: En smak av Thailand) 
 
Malinkenettverk  
Jeg kom rett hjem til en nettverksamling for kirker og misjoner som arbeider blant malinkeene. 
Vi var rundt 20 personer tilstede som snakket om hva som skal til for at malinkéene må bli enda 
mer berørt av Guds ord. En ting jeg har veldig tro på er en lokal bibelskole som kollegene 
mine, Alf og Hilde Halvorsen arrangerer.  De kaller det «4 x 4» fordi undervisningen går over 
fire uker, og fire dager i uka. Det er en slags grunninnføring i kristendommen. I år er andre året 
de organiserer dette. Nå er det ca 20 personer samlet for å høre og lære. I tillegg er det lese- og 
skriveopplæring på ettermiddagene. Det nye testamentet er snart ferdig oversatt til malinké. Når 
det utgis så må det jo være noen som er klare til å lese det!   

 

Skrevet av Therese Glendrange, Normisjon/LMF-utsending i Mali
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Når Bibelen tek form som ein barnebibel, 
er den samtidslitteratur. Slik representerer 
bibelen ikkje berre antikkens verdiar, 
men våre. I ein artikkel til Prismet (2019) 
skriv eg om framstillinga av kvinna i den 
kulturelle bibelen, med utgangspunkt 
i analyse av nyare norske barnebiblar. 
Eg har sett på utvalet av forteljingar, og 
korleis desse vert tilpassa målgruppe og 
kontekst. For kva er det vi vurderer som 
hovudessensen i ei bibelforteljing, og kva 
bibelske karakterar maktar å bere denne? 

Eg bruker utrykket ”kulturell Bibel” for å 
beskrive Bibelen slik vi kjenner den 
i vårt kollektive medvit, og slik den 
vert representert i vår kultur, til dømes 
i barnebiblar. Når bibelhistoria skal 
oppsummerast har kvinner ein tendens til 
å bli marginalisert. Dei mister namn, eller 
funksjon og er oftare objekt enn subjekt. 
No har marginalisering av kvinna heilt 
klart røter i dei antikke bibelforfattarane 
sine framstillingar, for statistisk sett er 
kvinner underrepresentert i Bibelen. 
Likevel, biletet er ikkje så eintydig som 
ein kan få inntrykk av. Ein annan tendens 
er framheving av audmjuke kvinner som 
treng tilgjeving. I den kulturelle Bibelen 
liknar Jesu verdiar våre eigne, og vi tonar 
ned valdelege og uforståelege gudsbilder. 
Vi tilpasser barnet. Kva seier det så om vår 
kultur at direktekoplinga mellom kvinner 
og synd ikkje ser ut til å aktivere behovet 
for ei liknande tilpassing?

Kvinnene som forsvant 
                                         Av Ingunn Aadland

Ingunn Aadland jobber i IKO som rådgiver for Trosopplæring.

Bibelen slik den blir presentert, vi ser 
den i til dømes barnebibelen, vitnar 
om vår kulturelle seleksjon. Vi minnest 
deler av historia, medan andre går inn i 
gløymselen. Men kvifor er det slik? Eg trur 
det er tale om fleire faktorar. Ein har med 
kulturell kunnskap om Bibelen å gjere. Ein 
annan har med lojaliteten til Bibelen, slik 
ein kjenner den. Den tredje faktoren har 
med ei felleskulturell unnlatingssynd å 
gjere, nemleg aksept av kvinneforakt. 

Det er betimeleg å spørje kva for ei 
sjølvforståing den kulturelle Bibelen, eller 
barnebibelen, inviterer til. Kifo-rapporten 
(Wistø Rafoss, 2017) viser at unge menn 
leser meir i Bibelen enn unge kvinner. Kan 
det vere ein samanheng med den kulturelle 
Bibelen? Kanskje er dette eit utslag av at vi 
er meir kritiske til gjenkjenning i dag, og 
at unge er oppdratt inn i ein kjønnsinndelt 
kultur? Eg er usikker på kor stor betydning 
barnebiblar har for barnet si sjølvforståing, 
men det kan sjå ut som om dei har noko å 
seie for det oppveksande barnet sitt syn på 
Bibelen.



22 23

 
 

 110 år: Kristiansund, 29.august,besøk av daglig leder 

 110 år: Halden, 29.mars, besøk av Mari Eikli  
 105 år: Mandal, 3.april, besøk av Elin Ann Øvensen

 80 år: Volda, 19.september, besøk av daglig leder

 80 år: Voss, September, besøk av Kjersti Ruud

 70 år: Stjørdal, 24.mai, besøk av daglig leder

 70 år Lillesand/ Birkenes, 28.november, besøk av daglig leder

 70 år/60 år: Ørsta, 19.september, besøk av daglig leder

 45 år: Borgund, Feirer internt.

 40 år: Hareid/ Ulstein, 19.september, besøk av daglig leder 
 35 år: Sotra, Feirer internt.
 30 år: Romerike, 28.august, besøk av daglig leder

      
          Gruppejubileer 2019

 

Tema 

HÅP

REGIONSAMLINGER

Kjære LMF-ere i Hordaland!

Tirsdag 2.april inviteres det  til inspirasjons-samling i Glasshuset 
på NLA Breistein.
Vi starter kl 18.30 med pizza og hyggelig prat.
Informasjonsmedarbeider Oddrun F.Amundsen forteller nytt fra 
LMF 
Landstyremedlem i LMF, Kjersti Ruud, leder samlingen.

Det blir tid til samtale, bønn og en gave til LMF.
Påmelding til LMF-kontoret innen 28.mars på telefon 41046934 
eller epost: laermisj@laermisj.no

Samling for enkeltmedlemmer og grupper i Trøndelag!

Stjørdal og Levanger jubilerer!

Fredag 24.mai kl 18.00
Taler :  Inger Marie A. Oppegård
Sted: Stjørdal
Det sendes invitasjon til alle enkeltmedlemmer og grupper i Trøndelag
Vel møtt!  
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Bjerkreim 40 ÅR

Misjon, tanken er så stor og vid, strekkjer seg ut over rom og tid. Me tenkjer at dette gjeld berre dei få, 
dei med det særskilde kallet, som misjonens herre bad om å gå, men Jesus sa noko til alle.

Misjon , det er djupast , eg seier det ut, slik som den einskilde har det med Gud. 
Han spør aldri om me er veike og små, men berre om me hans ærend vil gå.

Med dette diktet vart LMF-samlinga til Bjerkreimsgruppa opna 27.nov. 2018, lese av forfattaren sjølv, 
Kjellaug Bakke, lokal LMF-venn. 40 år er gått sidan to av dei kvinnelege lærarane i bygda , ein dag 
trefftest på bussen . I løpet av samtalen kom dei også inn på LMF som dei begge var blitt kjende med 
på lærarskulen i Kristiansand. Før dei gjekk av bussen den haustdagen i 1978, var dei blitt samde om 
å prøve å starte opp ei LMF-foreining i kommunen. Et felleskap for kristne lærarar med bøn , samtale 
og misjon. Fleire av dei som var med frå starten av, er framleis aktive. Verksemda har gått litt opp og 
ned, men dei siste 20 åra har ein hatt 3 samlingar i semesteret med godt frammøte. 

På jubileumsfesten på Vikeså Misjonshus hadde vi bedt inn tidlegare og noverande kollegaer . Ca 15 
personar takka ja og kom – for første gong var også nokre menn med i flokken. Anne Lise Balzersen 
m.mann kom frå Flekkefjord og fortalde levande og gripande om arbeidet i Mali. Der var ho utsendt 
av Den Lutherske Frikirke og understøtta av LMF i mange år. No er ho pensjonist. Vi hadde også ein 
«bønnestafett» for LMF-utsendingar ulike stader i verda, slik vi plar ha det på samlingane våre. 
God mat og ein god drøs høyrer også med i festleg lag. Vi unte oss høge smørbrød og lekre kaker 
denne kvelden. «Det er navnet ditt jeg roper ,vil du følge meg»…… sang 17-åringen Sander Grøsfjell 
for oss. Vi eldest nokre av oss i Bjerkreim LMF no, men vonar at nokre av dei som kjem etter oss, vil 
lytte til dette ropet og halde fram arbeidet til misjonsoppdraget er fullført. Alle vi 12 i Bjerkreim LMF 
ynskjer våre medarbeidarar i inn og utland Guds signing.

Litt om alt

Takk til alle som bruker KID når de betaler medlems kontingent eller sender inn gaver 
fra grupper. LMF sparer mange penger på denne forenklingen. Vi ber alle som har 

e-post om å gi oss den, slik at vi kan sende kontingent-giro ut på e-post. Det vil gi oss 
færre utgifter til porto. 

Gaver fra grupper
Noen korrigeringer: 

Nesbyen LMF: 5200,-
Mosjøen LMF: 7500,-

Trondheim LMF: +3000,-

              
       Takk til alle kasserere for en god innsats for LMF!  

Dere gjør en viktig jobb!

Oddrun, vår informasjonsmedarbeider 
hadde en uke i Trøndelag  i januar, på 
ulike skoler og utdanningsinstitusjoner 
for å informere om LMF og mulighet 
for medlemskap. Det ble mange gode 
møter og interessante kontakter. Bilde 
er fra stand på Dronning Mauds Minne 
høgskole. 

Skrevet av Solveig Eikrem, Bilder av Kjersti Bjerkreim

Ny gruppe er blitt dannet.
I slutten av februar ble Giske LMF dannet. 
Primus motor er Oddhild Godøy(bilde) 
og dette er tredje gangen hun danner en 
LMF-gruppe. Vi gleder oss over en ny 
gruppe og ønsker Guds velsignelse over 
gruppemøtene. 

Stor
glede!

TAKK!
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TAKK 
    til alle som melder adresseendring!

    LMF-kontorets adresse er: 
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE

E-post: laermisj@laermisj.no

28

Sommermøte 2019
Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Nå er det snart sommer igjen! 

Kanskje litt tidlig, hvis en ser ut av vinduet på kontoret 
i dag (tett snø i store mengder i begynnelsen av mars). 
Men i hodet og i arbeidsoppgaver opplever jeg at 
sommermøtet nærmer seg.
Det er allerede noen som har meldt seg på, og vi håper 
at mange LMF-ere tar turen til Stavanger. 

LS og jeg håper at programmet faller i smak, og at dere 
vil reise fornøyde hjem med ny inspirasjon og glede 
over å være med på det viktigste: Å gi kunnskap om 
Jesus til hele verden og ikke minst gi mennesker et 
håp.

Fjorårets generalforsamling og sommermøte  sitter 
fortsatt i kroppen som en god opplevelse og gode 
minner. Nå ser jeg fram til et nytt sommermøte som 
gir rom for nye minner og opplevelser. 

Mitt håp er at vi kan få lære mer om håp i løpet av 

sommermøtet. Ikke minst gleder jeg meg til å møte 
utsendingene våre. 

Som dere ser av programmet vårt, er det mange av 
utsendingene som har satt av tid til å komme og møte 
oss.

Det betyr mye også for utsendingene å få møte dere 
som er trofaste i bønn, omsorg  og gaver.

Jeg håper Sommermøtet kan bli en god møteplass for 
dere som kommer, med fornyelse av vennskap, nye 
kontakter og noen nye opplevelser både åndelig og 
kulturelt.

Vi håper på fint vær i flotte omgivelser på Solborg 
Folkehøgskole og området rundt.

Da håper jeg at vi sees i Stavanger!

PS: Påmeldingsskjema er på s. 18 eller se våre nettsider.
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Ingeborg Eikeland døde 5.des.2018 nær 88 år 
gammel. Ingeborg ble født i Sauda. Hun utdannet 
seg til lærer. 26 år gammel reiste hun til Kongo 
som misjonær. Hun ble der til hun var 83 år, bare 
avbrutt av noen få korte opphold i Norge. I Kongo 
var hun en svært kunnskapsrik og avholdt lærer.
Sammen med noen nasjonale medarbeidere var 
hun med på å starte en lærerskole. Hun arbeidet 
også i et trykkeri, leste korrektur og hadde ansvar 
for regnskapet. Det var flere opptøyer i landet. 
Noen ganger måtte hun flykte, men hun ville 
tilbake så fort som mulig. 
Ingeborg sendte jevnlig brev til oss i Sandnes 
LMF, og hun fikk pengestøtte til prosjekter de 
arbeidet med. Prosjektene ble også støttet av 
menigheten i Sauda.Etter at hun kom hjem,var 
hun et trofast medlem av Sandnes LMF. Vi lyser 
fred over hennes gode minne .
For Sandnes LMF 
Gerd  R.Nygård  ( sekretær )

Ingeborg Eikeland

Minneord Fødselsdager
Torbjørg K. Augestad
Vårt medlem Torbjørg Kjellaug Augestad 
f.18nov -28 døde brått 9.des. 90 år gammel. 
Torbjørg vokste opp i Nedre Espedal i Forsand 
kommune i Rogaland, hvor faren var lærer.
Hun tok sin lærerutdannelse i Volda. Der traff 
hun sin ektemann. Etter endt utdanning søkte 
de seg til Sandnes, hvor de ble boende livet ut. 
Torbjørg ble tidlig medlem i Sandnes LMF hvor 
hun var styremedlem flere perioder. Hun møtte 
trofast på LMF - møtene når helsa tillot, like til 
det siste.
Torbjørg var en dyktig og avholdt lærer. På 
minnemøtet fikk hun god omtale av ei som 
hadde vært hennes elev. Da hun var i 50-årene 
tok hun etterutdanning i norsk, kristendom 
og forming og ble adjunkt. Hun var en aktiv 
person. 
Baking, håndarbeid og hagestell var blant 
favorittene som hennes tre døtre og senere 
barnebarna fikk god undervisning i. Familien 
reiste ofte på tur i nærmiljøet. Sammen med 
mannen reiste Torbjørg også til fjerne steder, 
bl.a  Israel, Madagaskar og Egypt.

Vi lyser fred over Torbjørg Kjellaug Augestad 
sitt gode minne. 
For Sandnes LMF. 
Gerd R Nygård  (serkr.)

Solveig Kristiansen Borge
Solveig Kristiansen Borge ble født på Nøtterøy 
14.mai 1930.
Torsdag 3.januar 2019 tok vi avskjed med Solveig 
i Nøtterøy kirke. Solveig vokste opp på Nøtterøy 
og etter eksamen artium i Tønsberg og et år som 
lærervikar på Nøtterøy tok hun tok lærerskolen i 
Kristiansand. Etter lærerskolen har Solveig bodd 
og arbeidet på Nøtterøy. Hun startet som lærer ved 
Grindløkken skole og etter noen år ble hun rektor 
ved Vestskogen skole.
Solveig hadde videreutdanning i kristendom og 
kunst og håndverk. Da  hun avsluttet sitt arbeid ved 
pensjonsalder i 1997, hadde hun undervist flere 
generasjoner nøttlendinger. Hun var en avholdt og 
respektert lærer og rektor.
I hele sin yrkeskarriere har Solveig vært et trofast 
og aktivt medlem av Nøtterøy LMF og i gamle refe-
rat ser vi hennes detaljerte referat fra møtene.
Vi vil savne Solveig på våre møter og vi lyser fred 
over Solveig K Borges gode minne.
For Nøtterøy LMF
Gunvor Osnes Thorød

Eldbjørg Kvistad Strømme, Kvam LMF

Helene Hjelseng, Fredrikstad LMF

Aagot Mardal Johannessen, Alta LMF

Døde Berit Fuglestrand, Nøtterøy LMF

Liv Marie Lersch, Fredrikstad LMF

Ingrid Valkvæ Knardal, Giske LMF

Grethe Aabelvik Kyrkjebø, Skien LMF

Anne-Marie Fløttorp, Larvik LMF

Sigrid Lunde, Askvoll LMF

Jartrud Nedresæter, Em, Roa

Inger Johanna Rossebø, Stord LMF

Elisabeth Spydevold, em, Mysen

Astrid Foss, Trondheim LMF

Gunnvor Kleppe, 75 år, 12. februar, Stranda LMF

Ingrid Heggenes, 90 år, 9. mars, Notodden LMF

Inger Johanne Flagtveit, 80 år. 12. mars, Åsane LMF 

Brita Skumsnes, 80 år , 8. april. Fitjar LMF

Helga Eidhamar, 60 år. 19. april, Trondheim LMF

Eli Holmem, 70 år, 28. april, Nesjestranda og omegn LMF

Torunn Fosse, 70 år. 9. mai, Åsane LMF

Anne Lise Lunde, 70 år, 12. mai, Stranda LMF

Gudbjørg Jacobsen, 90 år, 23. mai, Mosjøen LMF

Velkommen som LMF-Medlem!

Vi gratulerer så mye!

Nye medlemmer:

Aud Mørk, em, Kongsberg 



På siste siden...

Her er vårt vipps nummer

Lik oss på Facebook

www.facebook.com/laerernesmisjonsforbund/
104032

www.lmisj.no

Besøk gjerne vår hjemmeside!


