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Som 17-åring ble tante Eminda alvorlig 
syk, og kom på sykehus. Min farfar dro, 
men kom for seint. Hun døde rett før han 
kom. Farfar gikk inn i ei stor sorg etter 
dette. Tante Eminda var det eldste barnet 
i en søskenflokk på åtte.
En jul min far kommer hjem, blir han 
møtt med toner fra loftet. Hva er det, 
tenker han. På loftet står faren hans, fisk-
erbonden, og spiller fiolin. I sorgen over 
å ha mistet ei kjær datter, er det musik-
ken som gir farfar nytt håp. Da sier min 
far: « Når jeg får min første lønn, skal jeg 
kjøpe en fiolin, for de tonene gjør oss alle 
glade».
Etter en vinter med godt sildefiske, får 
far råd til å kjøpe seg en fiolin, for den 
trenger han også. Han må kunne spille et 
instrument for opptaksprøve til lærersko-
len i 1950.
20 år senere er han selv far til mange. Det 
er adventstid, og alle de syv barna ligger 
syke. Hva kan han gjøre for å glede dem? 
Han tar fram fiolinen, åpner dørene til 
alle soverommene, og spiller juletoner, 
varlig og fint.

Før jeg begynte på skolen, lærte mor oss 
mange julesanger med alle versene. «Her 
kommer dine arme små», . «Jeg er så glad  
hver julekveld» og «Et barn er født i Betle-
hem»,  På julaften sang vi alle versene på 
alle julesangene som vi kunne. Dette var 
stas. Mine foreldre var med på å gi meg 
glede i sang og musikk. Det har vært til 
stor glede i tunge stunder.
Etter at far døde, fikk jeg fiolinen. Flere av 
barna våre har spilt på den. Akkurat nå er 
det den yngste som har startet musikkut-
danning ved Ansgarskolen i Kristiansand, 
som øver og spiller på den. Musikken 
er en stor glede for henne etter en lang 
periode med store prøvelser. Når vi neste 
sommer samles til sommermøte, skjer det 
nettop på Ansgarskolen og fiolinen 
«fyller» 70 år. 

En fiolin til håp og trøst

Fra fjord og fjære, fra fjell 
og dype dal

et ære være i dag gjenlyde 
skal.

LEDER

Anne Lise Bakken

Min farfar begynte å spille etter sorgen 
over å ha mistet ei datter, det gav han nytt 
livsmot, håp og glede, og det 
var tonene fra fiolinen som trøstet meg 
og mine søsken da vi var syke.
Det nærmer seg jul og vi feirer denne 
høytiden hvor Gud sendte frelseshåpet 
til vår jord. Gledelig jul til alle lesere av 
Misjonshilsen!

I det stille, til de små, bringer Jesus håp 
og fred. Og han kommer, da som nå, 

fra sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede

minner oss om Gud som kom.
Evig er han her tilstede.

Nå står grav og krybbe tom.
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Håp

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han 
som i sin rike miskunn har født oss påny til et 

levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de 
døde ..1 Pet 1.3 

Dette verset avslutter hver dåpshandling. Vi som er 
døpt, er født på ny til et levende håp. Jeg vil bruke 
denne bibeltimen til å utforske hva dette håpet 
består i og fører til.
I den gamle bibeloversettelsen vår stod det: født 
oss påny og gitt oss et levende håp. Den nyeste 
bibeloversettelsen følger grunnteksten bedre, og 
det blir mer dramatisk når vi ikke bare er gitt et 
levende håp, men vi er faktisk født til et levende 
håp. Ethvert dåpsbarn er født på ny til et levende 
håp. Det gir meg ærefrykt å døpe barn, for de får 
en så kjempestor gave, men den må tas imot i tro. 
Vi er her fordi vi har en tro, i alle fall en såpass stor 
tro at vi har satt den ene foten foran den andre og 
faktisk kommet hit til Solborg. Vi er her fordi vi er 
født på ny til et levende håp.

1.Håpet om at Gud er nær
Bare hos Gud skal jeg være stille, 

fra ham kommer mitt håp. Salme 62.6
Vårt håp til Gud består i at vi tror at han er oss nær. 
At han er tilstede hos oss, at han hører oss når vi 
ber. For det levende håpet er knyttet til det at Jesus 
er stått opp! Hadde ikke Jesus stått opp, hadde vi 
ikke hatt noe håp. 
I dag er det diskusjon om omtrent alt i kristen 
tro, fra kristen etikk via Jesu oppstandelse til Jesu 
himmelfart. Det settes spørsmålstegn ved absolutt 
alt. Slik har det alltid vært, også på Paulus sin 
tid. I Korint var det diskusjon om de døde står 
opp, og når Paulus siden argumenterte for at de 
døde står opp, brukte han Jesu oppstandelse som 
hovedargument. Han oppsummerer med disse 
ordene:
-Kristus døde (for våre synder), 
-Ble begravet
-Sto opp (den tredje dagen) 1.Kor 15.3-4
Alle disse tre ordene står i det vi nå kaller preteritum 

på norsk, tidligere hette det imperfektum. Døde er 
preteritum, det skjedde i fortid. Ble begavet er også 
fortid. De begravde ham, kunne vi også ha sagt. Og 
Han stod opp. Fortid. Preteritum.
På gresk er de tre verbtidene annerledes. Det 
står – akkurat som hos oss: døde og ble begravet 
i preteritum. Men på gresk står det ikke «sto opp 
den tredje dagen» i preteritum, det står perfektum: 
«har stått opp på den tredje dagen». «Har stått 
opp på den tredje dagen» høres ikke helt norsk ut, 
derfor har den norske Bibelen tre verb i preteritum.
Men når Paulus uttrykker dette på gresk, sier han 
altså: Kristus døde, ble begravet, har stått opp igjen. 
Når Paulus bruker perfektum om at Jesus har stått 
opp, gjør han det bevisst: For perfektum brukes 
om en handling i fortid som har konsekvens for 
nåtiden, både på gresk og på norsk, faktisk. 

Hvis mannen min sier til meg: Det snødde i natt, 
i preteritum, så betyr det at han sannsynligvis 
har vært oppe i natt og sett at det snødde. Han 
konstaterer at noe skjedde, men snøen er smeltet 
nå og har ikke konsekvenser for meg. For han 
brukte bare preteritum. Men hvis han derimot 
bruker perfektum, hvis han vekker meg og sier: 
Det har snødd i natt, da er det snø fremdeles. 
For perfektum er en handling i fortid som har 
konsekvenser i nåtid, det har konsekvenser for 
meg den dagen at det ligger snø på veien. Hvis vi 
vil ha ut bilen, kan det by på problemer, men hvis 
det er en lørdag og vi kan gå på ski, så er det ren 
og skjær glede. 

Tilbake til Paulus som forklarer hva som skjedde 
med Jesus: Jesus døde, preteritum, for han er ikke 
død lenger. Han ble begravet, preteritum, for han 
er ikke begravd lenger, men: han har stått opp, 
perfektum. For han er fremdeles den oppståtte, den 
oppstandne. Og det har konsekvenser for oss i dag, 
Jesus lever! Han er her nå. Tilstede i kirken. Tilstede 
når vi sier nåde og fred være med dere. Tilstede i 
dåpen. Tilstede hos enhver som tror på ham!

Bibeltime av Anne Lise Matre 

på Sommermøtet 2019
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2.Håpet om at Gud kan forandre verden
Kan folkeslagenes falske guder gi regn? 

Kan himmelen gi regnskurer? 
Er det ikke du, Herre, vår Gud? 

Vi håper på deg, 
for det er du som gjør alt dette. Jer 14.22

Vi lever i håpet om at Gud er den som gir sol 
og regn, som kan forandre liv til det bedre, som 
kan skape forsoning og helbredelse i familier og 
samfunn. Det er ingen tilfeldighet at det var kristen 
misjon som først begynte bistandsarbeid i den 
tredje verden. Det er vi som håper på en Gud som 
kan gjøre under. En Gud som elsker mennesket. 

Og her er vi igjen inne på det vanskelige. Kan han 
virkelig det? Vi kan jo ikke svare nei på det, da ville 
vi ta fra Gud hans allmakt. Vil han virkelig det? 
Selvfølgelig vil han helbredelse og forsoning, han er 
jo kjærlighet. Så hvorfor skjer det ikke? spør mange. 
Noen venner av meg sier at en svensk biskop skal 
ha sagt at han ikke makter å tro på en allmektig 
Gud. For hvis Gud var allmektig, hvorfor lot han 
da være å hjelpe ungdommene på Utøya? Da var 
han jo egentlig ond! 

Jeg tror det er mer og mer viktig å holde fast på 
paradoksene i den kristne tro. Det er et paradoks 
at Gud er kjærlig og allmektig. Det oppleves 
absolutt som et paradoks når Jesus på  den ene 
side forkynner at den som sier til en annen «din 
ugudelige narr,” skal være skyldig til helvetes ild og 
på den andre side sier til kvinnen som er grepet i 
ekteskapsbrudd at han ikke fordømmer henne. Det 
oppleves som et paradoks at Jesus sier at vi kan be 
om hva vi vil og få det, og at vi selv så ofte erfarer 
at vi ikke får det.

I fjor høst opplevde jeg at en av mine aller nærmeste 
kollegaer ble deprimert. En dag la vi hendene 
på ham og ba for ham. Store løfter er knyttet til 
bønn. Noen dager etterpå ble han sjukemeldt. Ei 
uke senere fikk vi den forferdelige beskjeden om 
at han hadde tatt livet sitt. Vi håpet på Gud og 
fikk ikke det vi håpet på. Det er smertelig å se en 
enke og farløse barn i den alderen da de trenger 
faren aller mest. Og trøsten er så vanskelig. For 
spørsmålet om hvordan Gud kunne tillate dette 
,kan overskygge alt annet.

Jeg har laget ei liste over håp i Bibelen. Det står ikke 

mye om «håp» i GT før vi kommer til Jobs bok. Da 
står til gjengjeld håp nevnt mange ganger! Men 
mest av typen «Jeg håpet på det gode, men det onde 
kom, jeg ventet på lys, og det ble mørke.» Job 30.26
I denne uka fikk jeg mail fra en av mine nærmeste 
medarbeidere i Mali. Budskapet fra ham var: Ta 
kontakt med dem som styrer verden. Mali er i en 
kjempekonflikt, fulani-folket er mer utsatt enn de 
har vært noen gang før. Hvis ingen redder oss, kan 
et helt folkeslag bli utryddet. Slik skrev han som 
selv er fulani og som selv er i skuddlinjen. Og jeg 
tenkte: Jeg vet ikke hvem jeg skal henvende meg 
til. Jeg kjenner ikke politikerne som styrer verden. 
Men vi kjenner Gud, han som er over alt. Til 
syvende og sist har vi bare ham å håpe på. Så ber 
vi for fulani-folket i Mali – og ber Gud vise oss en 
vei dersom det er noe vi kan gjøre helt konkret.

3. Håpet om et liv etter døden
Da jeg ble 50 for snart ti år siden, minnet min mann 
Odd meg på noe Ole D Hagesæther skal ha sagt: 
”Når man blir 50, må man øve seg litt hver dag 
på å dø.” Stavanger Aftenblad hadde på den tiden 
intervjuer som alltid ble avsluttet med spørsmål 
om livet etter døden. Svarene viste at ganske få 
mennesker tror på et liv etter døden. Også jeg har 
sett forandringene i min egen vennekrets. Faste 
kirkegjengere tror at det er slutt når de dør. 
Enda mer gjelder det for de som ikke går i kirken. 
De tror at når døden kommer, er det kort og godt 
slutt. De har ingen frykt for det som kommer 
etterpå og lever ganske greit med det. 

Første gangen jeg møtte et menneske som for alvor 
mente dette. Det må ha vært like etter at jeg kom 
hjem fra Mali. Det hadde skjedd mye på de 15 
årene vi bodde vekke. Hun som jeg møtte, var ikke 
kristen. Jeg ble forundret og spurte  hvor hun hadde 
det fra at alt sluttet med døden. Hun sa at hun ikke 
hadde det fra noe sted, hun bare mente at dette 
var den beste måten å tenke på. Dette forundret 
meg – at et normalt oppegående menneske virkelig 
kunne mene at hun selv kunne finne sannheten i 
seg selv så å si. Siden jeg har vært kristen hele livet, 
har jeg alltid hatt en autoritet utenfor meg selv, en 
absolutt sannhet utenfor min kontroll. Men med 
årene har jeg skjønt at det er jo nettopp dette som 
er vårt liv i vårt postmoderne samfunn i dag. Det 
fins ingen endegyldig sannhet. Den er god nok den 
sannheten du lager selv, men den er bare god nok 
for deg selv, du kan ikke presentere den for andre. 
Misjon er «ut», det har vi merket veldig godt alle 
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sammen. Det som betyr noe, er om hvert enkelt 
individ greier å takle livet sånn livet er. Poenget er 
kort og godt å finne en måte å leve på, en måte å 
takle hverdagen på, som vi kan leve med. 

De fleste afrikanere jeg kjenner, er muslimer. De 
tror ikke at Kristus sto opp. Men de tror på et liv 
etter døden. Og tro meg, det er ufattelig smertefullt 
å tro at du skal stå opp fra de døde og møte en 
dommer, hvis du ikke tror at Jesus er stått opp fra 
de døde. Blant fulaniene i Mali er frykten for døden 
veldig tydelig.
Hvis Kristus ikke hadde stått opp, da hadde ingen 
overvunnet døden, og vi måtte selv ta kontroll over 
døden. Vi har holdt på med det lenge. I mange år 
har nordmenn med loven i hånd kunnet velge liv 
eller død for barnet i mors liv. I mange år har vi 
kunnet velge bort syke barn. Akkurat det samme 
skjedde forresten i før-kristen tid, da satte man 
barna ut etter at de var født. Nå gjør vi det litt før 
de blir født. 
Vi holder på med akkurat det samme i andre enden 
av livet. Begrepet eutanasi får stadig større rom i 
tanker og i debatter. Vi kaller det for verdig liv og 
verdig død. Det mest meningsløse må vel være liv 
som blir tværet ut i langdrag av medisiner som 
gir smerte.

4. Hvis Kristus ikke hadde stått opp, da var ikke 
Gud lenger allmektig. Da måtte mennesker ta 
den fulle kontrollen over livet og verden. Nå er 
det noe dypt bibelsk riktig i det at mennesker skal 
forvalte verden. Det var et oppdrag vi fikk allerede 
på Bibelens første blad. Men når mennesket er 
helt alene om kontrollen over jorda, da har vi tatt 
for mye ansvar. Da får vi også all skylda selv. Ex: 
Klimakrisen. 

Jeg satt på flyet foran en gutt for et par år siden. 
Han kan ha vært 8-10 år. Han så på skyene som 
vi fløy gjennom, og spurte om det ville være 
skyer i det hele tatt hvis ikke vi mennesker hadde 
forurenset kloden. Han spurte på ramme alvor. Jeg 
synes synd på barn som vokser opp med en så stor 
skyld på skuldrene og en så stor oppgave foran seg. 
Jeg kan ikke se det annerledes enn at vi mennesker 
med vår livsstil kan risikere å ødelegge vår egen 
klode. Men det er ikke så enkelt at vi ved egne 
beregninger kan garantere at dersom vi oppfyller 
FN’s klimamål, så vil vi senke temperaturen med 
så og så mange grader. Vi er blitt så opphengt i 
vår egen skyld for det som skjer, at vi tror at vi 

ved egen kraft kan regissere klimaet. Vi snakker 
nesten ikke om at kloden alltid har hatt variert 
klima, at klimaet her nord har vært mildt en gang 
i tiden, at det har vært istid. Vi tar utgangspunkt 
i når temperaturmålingene startet, og det er ikke 
mer enn rundt hundre år siden. Vi glemmer at 
vannstanden har vært mye høyere enn nå, og vi 
tar utgangspunkt i dagens vannstand som gjør 
at operaen og alle andre kulturhus som er bygd 
i vannkanten de siste årene, skal fortsette å være 
akkurat der, nemlig i vannkanten og ikke under 
vann

5. Hvis Kristus ikke hadde stått opp, ville det 
heller ikke være noen dom. Etter helvetesdebatten 
på 50-tallet, har helvetet forsvunnet ut av kristen 
forkynnelse, etter hvert også dommen, og nå står 
også oppstandelsen i fare for å forsvinne. Vi er så 
redde for fordømmelse og for å støte noen at vi 
kaster barnet ut med badevannet. Vi er så redde 
for ikke å snakke raust nok og kjærlig nok om Gud. 
Vi greier ikke å holde sammen Guds kjærlighet og 
Guds vrede, så vi kutter ut det vi liker minst. Men 
vi er nødt til å ta fram også det i den kristne tro 
som ikke er så enkelt å forholde seg til, alt det vi 
med vår begrensede fornuft ikke forstår.  Vi kan 
ikke forvente at vi skal forstå Gud, for Gud er større 
enn vår tanke. La oss også tenke på dommens dag 
ikke først og fremst som en dag for fordømmelse, 
men som en dag for rettferdighet. 
Mange som har opplevd overgrep og som ikke har 
fått oppreisning, går med hevntanker. For dem 
kunne det ha vært godt å vite at de en gang skal få 
oppreisning, at rettferdigheten skal oppfylles, at 
Gud skal sørge for en rettferdig dom. Hvis Kristus 
ikke hadde stått opp, ville det ikke ha vært noen 
dom, og vi måtte selv sørge for å hevne allerede i 
dette livet.

6. Men nå har Kristus stått opp. Hevnen og 
rettferdigheten tilhører ham. Døden er ikke farlig 
lenger. Kristus har overvunnet døden.

7. Da Jesus hadde stått opp, kom det noen 
kvinner til graven. De møtte en engel som sa: 
Skynd dere av sted og si… Han er stått opp fra de 
døde. Misjon er å fortelle at Jesus er stått opp fra de 
døde. Det var det oppdraget kvinnene ved graven 
fikk. Det er også vårt oppdrag i dag. 
Gå og fortell at Jesus har stått opp! 
Han er her nå.
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  Bønnestund

  Alle LMF- utsendingene, deres  arbeid rundt i verden 
  Alle gruppene rundt omkring i landet
  LMF på Madagaskar
  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
  Sommermøte 2020 på Ansgarskolen, Kristiansand
   Be spesielt for prosjekter og personer som er nevnt         

 i dette bladet

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

arbeidere
for å høste inn grøden hans. 

Matt 9,37b-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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Kjære alle sammen

Julen 2018 ble mannen min og jeg velsignet med to dager fri fra jobben som lærere i landet der vi bor, 
ettersom det var høytid for oss. Vi hadde nesten ikke turt å håpe på julefri, og ble så utrolig takknemlig 
da vi bare noen få dager før, fikk vite at vi skulle få fri både 24. og 25. desember. Som bosatte blant ett av 
verdens mest unådde folkeslag, er julen ikke markert i samfunnet rundt oss. Folk flest tenker ikke over at 
det snart nærmer seg en kristen høytid. Mannen min og jeg fikk tak i et nydelig lammelår på julaften og 
koste oss med deilig mat på kvelden mens vi skypet med familie i Norge og koste oss med å spille spill. 
Neste dag feiret vi jul med den koreanske familien i teamet vårt, og brukte muligheten til å besøke en 
flyktningfamilie og velsigne dem med julemat og gaver som en del av julefeiringen vår. Hjertet vårt var 
fylt av takknemlighet for livet Gud lot oss leve, men både hjertet og tanker var mest konsentrert om det 
som skulle skje på nyåret. Vi fikk nemlig  like før jul vite at rettsprosessen i Burkina Faso var ferdig, og 
at vi var invitert til å komme på hentereise i januar. 
Julen i år blir første jul som familie på tre, og første jul som feires i Norge siden 2012. Hjertet vårt er fylt 
av undring og glede over alt som har skjedd siden sist jul, og stor takknemlighet for juletiden som venter 
oss. Før jul skal vi en tur til teamet vårt. Vi skal ta imot en ny kinesisk ung kvinne som Gud har kallet til 
å stå sammen med oss i tjenesten for å nå de unådde, og samtidig  feire Jesu fødsel nok en gang i byen 
der så få kjenner Han. Tusen takk for forbønn! Takk for sist på Solborg! Det var fint å møte dere alle der.

Vennlig hilsen Laila, utsendt av Frikirken i Midt-Østen i samarbeid med LMF

Første jul i Norge på 7 år
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Det går ikke alltid etter planen. Her sitter jeg aleine 
og jobber i Mali. Oversetterne skulle komme ned 
fra bushen samme dag som jeg ankom fra Norge. 
Jeg landa i regnvær og det regna hele helga. Da jeg 
ringte oversetterne, var de fremdeles i landsbyen 
sin. 

Grunnen til at de ikke var kommet, var at veiene 
vestover var helt blokkert flere steder. Ingen 
kjøretøy kom forbi, heller ikke folk med bagasje. 
Veiene var blokkert i desember 2018 også, og da 
lovte regjering å reparere veiene, men ingenting har 
skjedd hverken med veiene eller jernbanen. Dagen 
etter oversetterne skulle vært her ,kom det 111 mm 
i landsbyen og da var det ikke mulig å kjøre ut på 
flere dager. Veiene var blokkert fra fredag til ons-
dag. Nå ei uke etter, har de endelig starta på ved-
likeholdet på en av veiene.  Oversetterne bestemte 
seg for å prøve torsdagen, dagen etter opphevelsen 
av blokaden. De måtte undersøke hvilke veier som 
var mulige å kjøre, for de har 3 alternativer. 

Jeg var svært spent på om de skulle klare å komme 
seg ut de 60 km med bushvei/gjørme, men med en 
god bil og en dyktig sjåfør gikk det bra. De brukte 
15 timer på denne turen og det var en sliten gjeng 
som ankom gjestehuset. Bilen var visst «vaska» 

flere ganger av regnet underveis. Jeg sa ingenting 
om arbeid neste dag, men det gikk ikke lang tid 
før de var på plass og vi starta jobbinga fram mot 
konsulentgjennomgangen. Vi har sett på navn og  
ordforklaringer. Nå jobber vi med innledninger 
som vi prøver å gjøre korte og enkle. 
Det har regna lite i år, men etter at jeg kom, ser 
det ut til at regntida er skikkelig i gang både her 
og i bushen. De er avhengig av at det regner leng-
er enn vanlig, helst til slutten av oktober, noe vi 
håper skjer.

I forhold til bibeloversettelsen, får jeg bare noen 
få dager med konsulenten, oversetterne får 2 uker. 
Jeg skal hjem i et bryllup i familien og vil være 
tilgjengelig på skype den siste uka. Det tror jeg skal 
gå bra. Vi må bare planlegge bra for tida framover, 
hvordan vi skal jobbe og drive neste økt sammen. 

Takk for sist til alle jeg traff på sommermøte, takk 
for all forbønn og støtte. Til slutt  ønsker jeg  alle 
ei god adventstid og ei velsigna jul. 

Guri Enger er utsendt for Normisjon i samarbeid 
med LMF. 

Hilsen fra Guri Enger i Mali
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Jeg må begynne med å si at jeg skriver denne hilse-
nen fra Norge. Dette var ikke helt etter planen. 
Hovedgrunnen til hjemmeoppholdet er at vi får 
en liten gutt i januar, og på grunn av klima og litt 
andre omstendigheter. Har vi bestemt oss for å bli 
i Norge et år. Jeg kommer til å jobbe i prosjektet 
hjemmefra frem til jeg går ut i permisjon på starten 
av nyåret. Det er spennende nok en gang å  skulle 
bryte opp og flytte fra det man har kalt hjem, men 
vi har fått kjenne at Gud har gått foran oss også på 
denne veien. 

Prosjektet går sin vante gang i Mongolia, og jeg 
kjenner meg heldig som får følge arbeidet videre, 
selv om det er litt på avstand. Forprosjektet som 
nå har vart i snart to år, går mot en slutt og hoved-
prosjektet skal straks starte. I den forbindelse er det 
mye papirarbeid som skal ferdigstilles, og vi sitter 
for tiden mye foran pc-skjermen.  

Jeg er så heldig å ha kolleger som brenner for arbei-
det de driver med. Selv om det er mye papirarbeid, 
så ønsker de likevel å arrangere og delta på ulike 
arrangementer for barn med funksjonsnedsettel-
ser. Før vi reiste til Norge, fikk jeg delta på et av 
arrangementene. Her var både foreldre og barn til-
stede. Det var sterkt å se både barnas og foreldrenes 
takknemlighet for å bli prioritert. Det ble informert 
om deres rettigheter og muligheter. I tillegg ble det 
arrangert en tegnekonkurranse for barna hvor de 
skulle tegne sin familie. Det var stor stas å få dele 
ut premier til alle deltakerne. 

Vær gjerne med å be for barna og familiene deres. 
Be om at de må få se et glimt av Guds kjærlighet 
til dem. Det vil også være behov for noen nye an-
settelser på nyåret. Vær gjerne med og  legg dette 
frem for Gud, slik at vi får de rette personene inn 
i stillingene. 

Guds fred!

Marit Norheim Hugdal, 
utsendt av NLM i samarbeid med LMF.

Hilsen fra 
            Flekkerøya/Mongolia
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Hilsen fra Paris

21. juni er dagen vi feirer musikken i Frankrike !  

«La Fête de la Musique», «National Music Day», eller «Musikkfest» på norsk, er den årlige musikkfesten 
som startet i Frankrike. Den ble unnfanget under Jack Lang i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. 
«Musikken skal være overalt og konsertene ingensteds»,  uttalte den nyutnevnte franske direktøren for 
musikk og dans, Maurice Fleuret året i forveien.  Musikkfesten ble lagt til den lyseste og lengste dagen i 
den nordlige hemisfæren.  Alle som ville, kunne spille hvor som helst, hva de ønsket og så mye de hadde 
lyst til.  37 år senere lever fortsatt musikkfesten den 21. juni hvert år, og finnes nå i mer enn 100 land 
rundt om i verden.

I menigheten vår i Créteil, bestemte vi oss dette året for at vi ville invitere naboene våre til en helt sp-
esiell musikkopplevelse på plassen foran kirkebygget vårt. Selv om menigheten vår fortsatt er ung, er 
medlemmene flinke til å mobilisere når det gjelder. Og det var nettopp det vi gjorde den 21. juni 2019 !
Vi var veldig heldige siden den 21. juni i år falt på en fredag, og i tillegg var det fint vær !   Ikke for varmt, 
og heller ikke for kaldt !   En liten gruppe av artister fra menigheten sa ja til utfordringen og stilte opp.  En 
gitarist, en fiolinist, en trommeslager og en perkusjonist sammen med en gruppe på ni sangere.   Mange 
kjente salmer og gospelsanger fikk publikum til å delta aktivt på konserten.   Vi priste i Herrens navn 
med entusiasme i nesten en time !

Og selvfølgelig hadde alle i menigheten brakt med mat som ble delt med de som stanset for å høre på 
gospelkonserten.   Bordene på plassen var fylt med godbiter og mange av tilskuerne ble sittende eller 
stående etterpå for å spise og snakke med oss.  Vi er veldige takknemlige til alle som bidro til å gjøre 
denne kvelden til en stor suksess, og vi vil gjerne gjenta opplevelsen neste år !
Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.  
Takk igjen for all støtte, forbønn og julebrev, kjære LMFere. 
 
Hilsen fra Mary og Rafi Rakotovao, utsendt av NMS i samarbeid med LMF
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Hilsen fra Ecuador
Tamboskolen i avisa.
Denne veka havna Tamboskolen på førstesida i regionavisa no ved skulestart! Elevar og lærarar er avbilda 
og intervjua, i skuleuniform og med indianardrakter. Avisa skriv om  språk- og kulturopplæring,og om 
tilrettelegging for elevar med spesielle behov . Nesten alle klassetrinn har slike elevar og skolen har gode 
erfaringer med integreringa, skriv avisa. Ikkje fritt for at misjonæren som har fulgt Mushuk Kawsay tett 
,er kry! 

Nytt av året er oppstartinga av  tilbod om sjelesorg og rådgjeving, leia av gamlerektor Rafael Allaico. 
«130 av våre 430 elevar er direkte berørt av migrasjon. Mange har behov for samtale og råd », fortel Ra-
fael. Reportaren har ikkje tatt med at ei ny migrasjonsbølge tappar skulane i provinsen for elevar. Heile 
familier reiser og barn flytter til foreldra i USA. Rundt 60 av Tamboskolens fjorårselevar har migrert, og 
elevtalet på skulen har minka, sjølv om nye elevar kjem til på alle klassetrinn.  
Kjempeflott med god omtale!  Omtrent samtidig fekk eg inn budsjettsøknaden frå skulen og jeg kan glede 
meg over at det ser ut til å gå greit, sjølv om Normisjon litt etter litt faser ut støtta til skulen. 

Tøffe tak for Bibelinstituttet
På Bibelinstituttet har nedskjeringane resultert i drastiske grep og oppseiingar. Budsjettarbeidet har ført 
meg på mange reiser over fjellet ned til  instituttet sine kontor. Der har vi snudd på alle steinar, men kjem 
ikkje utanom realiteten. Heldigvis er dei som sluttar, innstilte på frivillig arbeid i administrasjon, med 
kursverksemd og planer som dei alt er involvert i. Saman med omorgansering håper vi dette kan bli vegen 
framover i 2020 og 2021, til beste for opplæring i kyrkjene. Sjølvsagt opplever eg at det er vanskeleg å  
varsle kutt i støtta og etterpå vere med i prosessen for å finne løysingar!
La oss be om eit velsigna år 2020  for desse to institusjonane!

Venleg hilsen frå Åse Røsvik de Vargas er utsendt av Normisjon i samarbeid med LMF
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Kjære alle LMFere!

Her i Jerusalem feirer vi nyttår om noen dager. Vi 
går ifølge jødisk kalender inn i år 5780. Tradisjo-
nen tro blir det spist epler dyppet i honning som 
skal synliggjøre ønsket om et fruktbart og søtt år.
På Caspari-senteret har bibelskolen «First: Israel 
– back to the Roots» nettopp startet opp med 14 
norske studenter. Dette er andre året vi mottar 
ungdommer til et åtte ukers opphold i Jerusalem 
og Nasaret. Når bibelskolestudentene setter kursen 
tilbake til Norge igjen i november, starter Casparis 
kurs «Discovering Jesus in His Jewish Context» 
opp. Dette er et tidagers kurs beregnet på prester 
og ansatte i misjonsorganisasjonene. I år har vi 
deltagere fra Norge, Danmark, Finland og Nepal.
Dette året feirer Den Norske Israelsmisjon 175 år. 
Oppdraget blant det jødiske folk startet allerede 
i 1844, det vil si lenge før staten Israel så dagens 
lys. Arbeidet i Israel startet opp i 1949. Så i Israel 
har vi i år 70-års jubileum. Slik blir 2019 et dobbelt 
jubileumsår.

Vi feirer i Israel og er takknemlige for at den mes-
sianske bevegelsen i landet vokser sakte, men sik-
kert. Gud skaper noe nytt, det spirer fram allerede. 
Når Caspari-sentrets undersøkelse om den mes-
sianske bevegelsen forhåpetligvis vil være ferdig 
mot slutten av 2019, vil vi vite med større sikkerhet 
hvor mange Jesustroende jøder vi har i Israel i dag.
Den messianske bevegelsen i Israel er i vekst og 
modning. For nesten 40 år siden, da Caspari-sen-
teret ble opprettet, kunne fellesskapet av jødiske 
Jesus-troende sammenlignes med et lite barn som 
trengte det meste. I dag er situasjonen en helt 
annen. Barnet har vokst opp og trenger mindre 
støtte. Dette er en normal utvikling for alle barn 
– eller en kirke eller en organisasjon.

Når det gjelder misjonsarbeid, blir det vanligvis 
hevdet at når 2 % av en folkegruppe er nådd, så bør 
de lokale kirker og organisasjoner være sterke og 
modne nok til å ta mer ansvar. Utenlandsk hjelp, 
som kan være nødvendig i begynnelsen, kan utfas-
es eller endre karakter. Det betyr ikke at utenlandsk 
arbeid og arbeidere ikke lenger behøves. Det betyr 
heller at arbeid utført av utlendinger kanskje må 
endre karakter; utenlandske utsendinger bør gå 

fra å være hovedledere og beslutningstakere til å 
inneha en  funksjon av mer støttende art.

Mens den kritiske 2%-grensen ennå ikke er nådd i 
den lokale jødiske befolkningen, ser vi at den sakte 
men sikkert nærmer seg. Vi på Caspari-senteret 
vet hvor viktig det er at det lokale arbeidet drives 
lokalt. Vår organisasjon ble opprettet i 1982 av ut-
lendinger som hadde et sterkt ønske om å støtte og 
bygge opp det lokale fellesskapet av troende. Siden 
da har vårt lederskap og vårt styre tradisjonelt vært 
utenlandsk. Når vi har fulgt med på utviklingen i 
det lokale arbeidet gjennom mange år, erkjenner 
vårt lederskap at det stedegne fellesskapet er solid 
etablert og nær fullvoksent … og at det snart er tid 
for noen endringer fra vår side.

Dette er grunnen til at vi har kommet til den avg-
jørende beslutningen at vi sakte men sikkert skal 
forandre vår styringsmodell. Vi vil gi plass for flere 
lokale personer. Dette er et stort skritt, og ikke noe 
vi tar lett på. Denne nye modellen vil inneholde 
et flertall av lokale i vårt styre (4 av 7 lokale, 3 av 
7 utenlandske), og arbeidet skal ledes av en lokal. 
Vi tar sikte på at denne nye modellen skal være på 
plass innen 2021.

Vær med oss i bønn når vi nå tar fatt på denne 
viktige prosessen med å lete etter nye lokale sty-
remedlemmer og ny lokal leder.
Gode hilsener fra Jerusalem.

Elisabeth Eriksen Levy er utsendt av Israelsmisjo-
nen i samarbeid med LMF. Vi har hatt samarbeid 
med Israelsmisjonen siden 1950 tallet.

Hilsen fra Jerusalem
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Nylig feiret vi kransefest ved den halvferdige kirka i Saku. Menigheten er i full gang med sine aktiviteter 
for høsten.
Høstsemesteret er i full gang! I slutten av september hadde Saku menighet en stor fest ved kirkebygg-
plassen – kransefest. I april 2019 begynte vi å bygge kirka, og nå er bygningen snart helt under tak. Det 
blir solpanel-tak på sørsida!
Samtidig som vi feiret kransefest, ble et stort kors velsignet av erkebiskopen i den estiske lutherske kirka 
(EELK) - Urmas Viilma. Etterpå ble korset heist opp i tårnet og festet der. Det var ca 100 mennesker til 
stede. 20 av dem var fra Førde kirkekor!
En viktig del av festen var festmåltidet. Siden bygningsarbeidet begynte, har det kommet mange nye 
lokale givere til prosjektet. Vi mangler nå ca. fem millioner kroner på å få kirka ferdig. Det betyr at litt 
over halvparten allerede er samlet inn. Kirka er planlagt ferdig utvendig til 1.desember. Deretter blir det 
muligens en byggepause fram til vi har fått samlet inn mer... Men det kommer selvfølgelig også an på 
hvordan det går med innsamlingen i høst.

Høstens konfirmantkurs har bare to deltakere, men jammen har de mange spørsmål - og de er så inter-
esserte. Det er et par på rundt 30 år. I Estland er det vanlig med voksenkonfirmasjon. Folk konfirmerer 
seg gjerne for å lære mer om kristen tro, for å døpe barna sine, for å kunne bli faddere eller vie seg i kirka. 
Menigheten i Saku lykkes en del med å «sysselsette» konfirmantene etter endt konfirmasjonskurs med 
diverse oppgaver i kirken. Fordelen med små grupper er at vi får jobbet mer i dybden, og mer tid til å 
snakke om akkurat det de lurer på.

I september startet også babysang og barnekirka. I babysang er det veldig mange påmeldte – nesten mer 
enn vi har plass til i 2. etasjen i vårt lille bedehus. Men vi satser på at ikke alle kommer hver gang – så 
klarer vi oss . Vi har to grupper: 0-1 åringer og 1-2 åringer. Det er den siste gruppa som er overfylt. Men 
først og fremst gleder vi oss over at det er så mange som tør å komme til kirka. 
Barnekirka (søndagsskolen) har også hatt vekst denne høsten. Vi samles under gudstjenesten. Sist søndag 
var det ti barn. Vi har fått tre nye hjelpelærere i barnekirka – dette kan vi glede oss over. Dette er til stor 
hjelp når det er mange barn i aldersspennet 2 til 9 år til stede. 

Vi takker hjertelig for støtten til arbeidet gjennom Lærernes Misjonsforbund, og ønsker alle en velsignet jul!

 Vennlig hilsen Ave og Magne Mølster, De er utsendt av NMS i samarbeid med LMF

Hilsen fra Estland
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Julehelsing frå Matsue.
Takk for sist til alle eg fekk treffe på Solborg i sommar! Etter 
ein lang ferie var eg på plass i Matsue frå midten av august. 
Dei fleste studentane har ferie heile august og september, men 
likevel har vi hatt Bible Club kvar einaste fredag. Frammøtet 
har variert frå 6 til 19 personar. Mest var det 20. september, 
då vi hadde avskjed for tre unge kristne frå Kamerun og Eri-
trea. To av dei har nettopp avslutta to år med masterstudiar i 
Matsue. Dei har alle vore med i det internasjonale fellesskapet 
som gruppeleiarar på Bible Club. 
På den internasjonale gudstenesta i august vart ei japansk jente 
med og spela fløyte til songane. Ho likte seg så godt at neste 
gong i september, hadde ho med seg ei venninne. Ingen av dei 
er kristne. Ho med fløyta har også blitt med i «julekoret» som 
starta øving siste søndag i september. Om lag tjue personar møtte opp på første øvinga, og eg reknar med 
vi kan bli nærare tretti etter kvart. 
Sjølve julefestivalen som vi skal synge på, er laurdag 7. desember. Eg er hovuddirigent for koret også i år. 
Dette er eit fellesarrangement for ulike kyrkjesamfunn i området. Sidan det er i eit nøytralt lokale, når 
vi folk som ikkje kjem i kyrkja.

Takke- og bønneemne:
- Takk for alle som kjem på Bible Club og internasjonal gudsteneste. Be om opne hjarte til å ta imot Ordet.
- Takk for dei som vil vere med i felleskoret. Be om at vi kan formidle gleda over at Jesus er komen som 
Frelsar for alle menneske.
- Be om at mange kjem på julefestivalen, og at Guds ord må bere frukt.

God jul, og velsigna nyttår! 

Beste helsing Inger Valbø, utsendt av NLM i samarbeid med LMF.

 Hilsen fra Japan
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Nytt fra Kjersti Gangstø i Mali

   
I september hadde me «bu-heime-leir» for barn 
her i landsbyen. Barna fekk høyra om Josef og 
om Ester. Det var ikkje alltid like roleg i klas-
seromma, men likevel var det nokre barn som 
slukte det som vart sagt og fekk det med seg. På 
veg ut frå klasseromma, ut til leik, fekk dei enten 
kjeks eller ein slikkepinn. Me hadde hoppetau, 
hoppestrikk, ballongleik, kaste blink på boksar, 
fotball med meir. Det kjendest litt overveldande  
når borna kom strøymande ut frå klasseromma 
og litt kaos herska fram til leikane var på plass. 
På det meste var det ca. 500 barn. 
Eg tenkte fleire gonger kor fantastisk det er at 
me får ha leir to gonger i året her. Me får låne 
klasserom på den offentlege skulen og to kveldar 
på rad viste me frå «Magdalenafilmen» i skule-
garden Magdalenafilmen er nesten som den 
kjende Jesusfilmen, men frå Maria Magdalena 
sitt perspektiv og med klipp frå Jesusfilmen.       
Eg prøver å vera med folk i landsbyen. Oppret-
thalda relasjonar med ekstra fokus på nokre. 
Eg ønsker å vera eit vitne med ord, levd liv og 
gjerning. Tenk om dei ikkje berre kunne få auga 
på Jesus, men også våga å ta i mot han som sin 
frelsar. Her er nok mykje frykt for kva andre vil 
tenkja. 
Vær med å be for alle barna som kjem på 
barneklubbane kvar veke og som har vore med 
på leir. Be for dei som får høyra frå Guds ord. 
Nokre har kanskje ei spire til tru som kan hende 
vil slå rot. Be om at all frykt må sleppa taket i 
dei. Be om at me kan få læra språket betre. Vær 
med å be for samarbeid, for glede og trivsel i 
kvardagen. Be om at eg kan få vera Jesu vitne 
både gjennom ord og levd liv.

Beste helsing
Kjersti Gangstø, utsendt av NLM i samarbeid 
med LMF
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Kjære Lmf-ere! 

Aller først vil jeg takke for noen 
kjempefine dager sammen i 
Stavanger. Dere er en herlig gjeng 
med så mye omsorg, interesse og 
kjærlighet for arbeidet at jeg blir 
helt rørt. Tusen takk for at vi får 
lov til å stå sammen med dere i 
arbeidet her i Senegal. 

Normisjon sitt arbeid her i Senegal 
går stadig inn i nye faser. Nytt 
av dette året, er skolestart for 
misjonærbarna, med vår Johan 
Nikolai som en av elevene. 

Vi er så takknemlige for at 
Normisjon har sendt ned en egen 
lærer i Anne-Gitte Stenhaug 
fra Trondheim. En annerledes 
skolehverdag enn i Norge, men vi 
er glade for at barna får et skoleår 
hvor troen på Jesus Kristus står sentralt. 

Når det gjelder vårt diakonale arbeid, så har vi nå 
plantet flere moringatrær med handicapforbundet i 
byen. I tillegg til den eksisterende aktiviteten rundt 
såpelaging, ønsker vi å hjelpe dem i gang med å 
lage moringapulver. Moringatreet kalles også for 
mirakeltreet siden det har så mange helsebringende 
sider. Vi håper dette kan bli til velsignelse for denne 
sårbare gruppen, både helsemessig og økonomisk. 

Som vår kjernevirksomhet ønsker vi å bringe 
evangeliet om Jesus Kristus til malinke-folket i 

byen. Vi trenger oss ikke på, men ønsker å dele 
troen vår i relasjonene hvor det faller seg naturlig. 

En venn av familien som bekjenner seg til en annen 
verdensreligion, har lenge sagt at han ønsker å lære 
om Jesus. Da vi i høst startet opp en bibelgruppe 
,fikk han beskjed av sin åndelige leder om å slutte. 
Så selv om det er religionsfrihet i landet,  møter 
mange likevel motstand i sine omgivelser. 

Be gjerne for denne vennen vår, og at Gud må vise 
oss fredens mennesker som har åpne hjerter for 
evangeliet.
 
Til slutt vil vi dele med dere gleden over at det 
kommer nye utsendinger fra Normisjon like over 
nyttår. Familien Jøssang, med sine 5 barn, blir en 
del av teamet vårt. Husk gjerne på dem i bønn!

Igjen, takk for all bønn og omtanke og 
Guds rike velsignelse over denne juletiden. 

Ingrid Øie Aamlie er utsendt for Normisjon i 
samarbeid med LMF

                Hilsen fra Senegal
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Møte mellom 
det kristne håp og 

buddhisme i Thailand

Foredrag av Kari Storstein 
Haug, professor på VID

(tidl.Misjonshøgskolen), 
Stavanger. 

Foredraget ble holdt under 
sommermøtet 2019. Dette 
er et utdrag av foredraget. 
Hele foredraget kan fåes ved 
å ta kontakt med kontoret. 

Innledning
Hva skjer når den kristne tro krysser religiøse og 
kulturelle grenser? 
Hva skjer når kristendommen kommer til et 
samfunn dominert av en annen religion, slik som 
tilfellet er i Thailand – hvor buddhismen er en 
majoritetsreligion. 
Hva skjer i møtet mellom kristendommen og 
buddhismen i Thailand?  Mer spesifikt: Hvordan 
formes og forhandles kristen tro i møte med 
buddhismen i Thailand? 
Hvordan utfordres troen i møte med den andre? 

Dette er spørsmål jeg har vært opptatt av både 
som misjonær i Thailand og i min forskning på 
kristendommen i Thailand. 

Religion i Thailand
Buddhismen er en majoritetsreligion i Thailand 
(94%). Det er cirka 1% kristne i landet. Religion 
er tydelig til stede i hverdagslivet. For eksempel er 
templer, munker, åndehus og amuletter  et vanlig 
syn. 

Buddhismen har en lang historie i Thailand. 
Ifølge tradisjonen ble buddhistiske misjonærer 
sendt ut av kong Asoka (304-232 f.Kr.) i India. 
De var de første som introduserte buddhismen til 
området. De fleste forskere er imidlertid enige om 
at det er fra Sukhothai-riket (1238-1438 e.Kr), at 
buddhismen i Thailand begynte å ta sin nåværende 
form og spille en viktig rolle i samfunnet. 
Thaibuddhismen tilhører Theravada-tradisjonen 

innenfor buddhismen og regnes som en av de 
tre pilarene for thaiidentiteten, i tillegg til konge 
og nasjon. Staten støtter buddhismen på ulike 
måter, og den undervises i alle offentlige skoler. 
Kongen er Sanghaens (det buddhistiske fellesskap) 
øverste beskytter, og må ifølge grunnloven være 
en buddhist. Han er også beskytter av alle andre 
religioner i Thailand.

Kristendommen kom til Thailand på 15-1600 tallet 
gjennom katolske misjonærer. Arbeidet med å 
konvertere thaiene var ikke særlig vellykket, og 
på grunn av en kompleks blanding av religion og 
politikk, ble kristendommen etter hvert betraktet 
som en trussel mot nasjonen og nasjonal stabilitet. 
Fra midten til slutten av det syttende århundre 
var kristendommen begrenset til utenlandske 
enklaver mens det attende århundre ble preget av 
forfølgelse. Det nittende århundre så en ny bølge av 
misjonærer. Fra 1828 ble protestantiske misjonærer 
tillatt i landet. 
Av de kristne i Thailand tilhører 50% den katolske 
kirke. Resten tilhører ulike protestantiske 
kirkesamfunn og trostradisjoner. Misjonærer 
kommer fra forskjellige land og kirkesamfunn. 

Fire selvopplevede hendelser:

Å være thai er å være buddhist (møte 1)
I en taxi (en tilbakevendende opplevelse). Drosjen 
er dekorert med amuletter, Buddhafigurer og Pali-
skrifttegn. Sjåføren er interessert i å vite hvorfor 
jeg er i Thailand, hva jeg synes om landet, og sist, 
men ikke minst, hvorfor jeg kan snakke Thai. “Jeg 
jobber her”, sier jeg. “Det er et vakkert land, og jeg 
snakker thai fordi jeg er misjonær, mer spesifikt 
så underviser jeg i kristendom på et teologisk 
institutt.” “Aha, du er en Ajahn (en religiøs lærer). 
Hvor fantastisk! Alle religioner lærer mennesker 
å være gode. Hvis folk hadde vært mer trofaste 
mot sine religioner, ville det vært færre problemer 
i samfunnet.” Ofte legger sjåføren til:” Og siden du 
er farang (utlending), er du kristen, men som thai, 
er jeg buddhist”.

«Alle religioner lærer mennesker å være gode.” 
Dette utsagnet uttrykker en felles forståelse i 
Thailand og gjenspeiler den åpne og inkluderende 
holdningen til andre trosretninger som 
buddhismen er kjent for. På samme tid følges 
denne uttalelsen ofte opp med en vektlegging av 
buddhismenes betydning for thaiidentitet - å være 
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en thai er å være buddhist. Som jeg allerede har 
nevnt, så er det en dominerende nasjonal diskurs 
i Thailand at den thailandske identiteten bygger på 
tre søyler, nemlig religion (dvs. buddhisme), konge 
og nasjon. Denne oppfatningen har lange røtter 
i thailandsk historie, og gjenspeiler den sterke 
innflytelsen buddhismen har hatt i århundrer i 
Thailand. Utsagnet reflekterer også den sterke 
posisjonen og støtten buddhismen har i Thailand 
i dag.

Hvordan påvirker denne diskursen/oppfatningen 
møtet mellom kristendom og buddhisme i 
Thailand? På den ene siden bekreftes det at alle 
religioner har noe bra ved seg, og den uttrykker en 
positiv og gjestfri holdning til mennesker med ulik 
tro. Likevel har den sterke sammenhengen mellom 
buddhismen og thaiidentitet bidratt til en kritisk 
og skeptisk holdning til thaikristne og konvertitter, 
og mot kristen misjon og evangelisering. Mange 
kristne thaier har opplevd at det er blitt satt 
spørsmål ved deres identitet, og konvertitter 
har blitt møtt med anklager om å forråde sin 
thailandske identitet ved å bli kristne. Dette 
har tidvis blitt forsterket av at kristendommen 
i Thailand har en fremmed framtoning og at 
mange som blir kristne føler at de må ta avstand 
fra tradisjonelle thai verdier, praksis og tradisjoner. 
Dette fører meg til de to neste møtene som jeg vil 
fortelle om.

Å bli kristen er å bryte med fortiden (møte 2)
På et sekulært universitet. Jeg tok kurs i 
thailitteratur, kultur og religion i et internasjonalt 
mastergradsprogram i thaistudier. En dag inviterte 
vår professor klassen til å delta i en seremoni ved 
et prestisjetungt tempel i Bangkok. De fleste 
studentene var glade for å få denne muligheten, 
men noen studenter takket nei til å delta, med den 
begrunnelse at de var kristne. Etter timen klaget 
professoren til meg at dette var så typisk for kristne, 
inkludert thaikristne. Hun var tydelig frustrert og 
opplevde det å ikke delta som respektløst overfor 
læreren, tradisjonen og buddhismen. Hun kunne 
ikke forstå hvorfor de ikke kunne være med.

Flere studier bekrefter at både protestantiske og 
katolske misjonærer og thailandske kirkeledere, 
forventet av konvertitter og andre kirkemedlemmer 
at de tok avstand fra tradisjonelle thailandske 
seremonier, religiøse festivaler og praksis, og hevdet 
at det ville være synd å delta. I praksis utelukket 

disse kravene thaikristne fra full deltakelse i 
samfunnet. Selv om det har vært store endringer i 
hvordan kirker og kirkesamfunn ser på dette i dag, 
kan man fortsatt finne denne tankegangen i kristne 
sirkler i det moderne Thailand. Tanken er at å bli 
kristen innebærer et klart brudd med fortiden, og 
bygger ofte på en dualistisk teologi av godt og ondt.

Aggressiv evangelisering og veien til ydmykhet 
(Møte 3)
På et kurs i interkulturell kommunikasjon for 
misjonærer i en innfødt thailandsk evangelisk 
kirke. Kurset ble ledet av et thailandsk pastorpar 
som beskrev hvordan de hadde blitt utsatt for, og 
selv har utført, det de beskriver som svært aggressiv 
evangelisering. Gjennom dette fjernet de seg fra 
sine familier, sin egen kultur og tradisjon, fordi de 
trodde at for å være kristen, måtte man bryte med 
sin fortid. Gjennom PhD-studier i missiologi og 
interkulturell kommunikasjon, hadde de kommet 
fram til at dette var feil. Nå ønsket de å lære oss 
«Veien til meekness». Hvordan være kristen på 
thaimåten – den myke veien. 

Dialog (møte 4) 
På et buddhistisk universitet. Samtaler med en lærd 
munk. Vi diskuterte tre tekster fra Bibelen og hans 
tolkninger og refleksjoner over disse tekstene. Han 
understreket at buddhismen er en ikke-teistisk 
religion, og at vi bare har oss selv å stole på.

Buddhismen tror at det enkelte menneske er Gud, vi 
er Gud. Du må stole på deg selv. Om du mislykkes 
eller lykkes, det avhenger av deg selv. I teisme må 
du kanskje prise Gud, men vi tror, at hvis det er 
grunn til takk og pris, så er det deg selv du skal 
rose og takke.

Når du vokser i kunnskap, innsikt og visdom  
fortalte han meg, så vil du også innse dette. Dette 
sa han og forsikret meg om at min tro på Gud var 
en god, men likevel en foreløpig fase mot dypere 
innsikt og visdom.

Alle disse fire møtene gir oss en innsikt i hva som 
skjer når tro møter tro i Thailand.
Den store forskjellen mellom kristendom og 
buddhisme er en levende og aktiv Gud som vil 
mennesker vel. I troen på Jesus finner de kristne 
thaiene tillit og de setter sitt håp til at Gud viser 
nåde, har gode planer og fredstanker for sitt folk.
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VOSS 80 år

Onsdag 25.september var trettifem gjester samlet i 
Frelsesarmeens nyoppussede lokaler. 
Ute var det strålende sol og inne var det pyntet til fest. 
Gerd Landro ledet festen med stø hånd.

Olly Langehaug leste prologen som ble laget til 75 års 
feiringen over Voss LMF.  Olly hadde laget et tillegg for 
de 5 siste årene: “La ikke mismot og tvil styra grunnen, 
nei, oppskrift på mot er alt oppfunnen”. 

Prologen ble avsluttet så fint med å stå sammen i en bøn-
nering:” Om me kvar dag  klokka ni stille og rolig, uten 
magi- sende ei bøn frå oss alle: Kjære Far-signe du LMF- 
gruppa på Voss”. 

God servering og misjonskaffe hører med. Gruppebilde ble 
tatt. Kjersti Ruud hadde andakt og informasjon om LMF.  

Mot avslutning kom Tora Tønder fram og viste oss sitt 
medlemskort fra lærerskolen i Volda, underskrevet av 
Henny Dons.  Takk for en god LMF-dag på Voss.

Skrevet av Kjersti Ruud.
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Jubileumsfest på Sunnmøre

Jubileumsfest på Kjeldsund i Herøy 19.september 
2019.

I år er det tre grupper som har jubileum her i nord/
vest. LMF -gruppa i Volda er 80, Ørsta er 70/60 og 
Hareid-Ulstein er 40 år i 2019. Inger Marie Op-
pegård, dagleg leiar i LMF, foreslo at vi kunne ha 
ei felles jubileumsfeiring og invitere folk frå heile 
regionen. Med lovnad om at ho og Oddrun Flaat 
Amundsen ville kome, sette vi i gong . Og folk kom! 
Dei kom frå Nordfjord i sør til Stranda i nord. 
Vi var ca 70 som var samla til fest.

Inger Håvik ynskte alle velkomne.
Elisabeth Stave ved pianoet spelte Vårsong som 
preludium .
Leiarane i dei gruppene som hadde jubileum kom 
fram i tur og orden og orienterte om si gruppe: 
Hilde Brænne, Volda, Kari Gjengedal, Ørsta og 
Grete Johanne Berstad, Hareid -Ulstein.

Vi  ville gjerne markere at ein av våre, Steinar Ak-
snes, er vara til landsstyret. Det er første gong at 
ein mann er med, etter at det vart opna for at menn 
kan vere medlemmer i LMF. Tidlegare medlem/
varamedlem i landsstyret, Helene Scheie Aaslid og 
Inger Håvik, gav leiinga av festen over til Steinar 
Aksnes.

Inger Marie Oppegård hadde festtalen. Ho talte 
om det levande håpet vi har i Jesu oppstode frå dei 
døde. Kvinnene som gjekk til grava for å salve Jesus, 
var fulle av sorg og bekymring. Sorga vart snudd 
til glede då dei møtte Han, Jesus, levande! Maria 
Magdalena , ei kvinne, vart det første vitnet. Etter 
Jesu ord sprang ho avstad: Gå til syskena mine og 
sei til dei at eg fer opp til min Far og dykkar Far, min 
Gud og dykkar Gud! Oppstandelseshåpet handlar 
om nåde. Vi lever med himmel over livet og vi kan 
gi andre håp.

Camilla Grimstad Hagen gledde oss med vakker 
song. Oddrun Flaat Amundsen las nydelige dikt 
av Dagny Tande Lid. Kjeldsund Ungdomssenter 
serverte god mat!

Avslutning av festen var helsing frå dei andre grup-
pene som var inviterte. Maria Hagesæter, Margrete 
Bakke og Annfrid Aurvåg.

Det var inspirerande med ei slik storsamling! 
Takk til dykk som kom frå kontoret, 
og takk til alle som kom.

Referent Helene Scheie Aaslid
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Nytt fra gruppene

“Vi fortsetter å samles den tredje 
tirsdagen hver mnd.  På kafe!  Slik 
holder vi kontakt, vi som er glad i 
LMF og i hverandre.  En god ord-
ning, uforpliktende, ingen strever 
med praktiske forberedelser.  Jeg 
sender en liten påminnelse til de 
andre i god tid. Så drikker vi kaffe 
og hygger oss, prater om livet og 
opprettholder fellesskapet”.
Hilsen Kirsti Sjøbakken Stange

I Kristiansund blei LMF-gruppa stifta 14.oktober i 
1909. Etter det ein veit har gruppa vore i aktivitet i 
alle år fram til no. I dag har gruppa 9 medlemmer og 
møte ein gong i månaden. Fordi to av medlemmene 
er frå Averøy og Eide, er gruppenamnet i dag 
Kristiansund og omegn LMF-gruppe.

29.august møttest gruppemedlemmer, gjester 
frå Nesjestranda LMF-gruppe og nokre andre 
gjester i menighetssalen i Kirkleandet kirke til ei 
fin 110-årsmarkering. Vel 15 personar var med. 
Karen Andrine Flatø leia festen med stø hand, og 
etter velkomst og eit godt måltid med sodd og 
brød, tok vi fatt på dagens program.

Leiar i gruppa,Turid Bjørnes, gav eit kort historisk 
tilbakeblikk på Kristiansund-gruppa si historie. 
Litt seinare i programmet viste ho også nokre 
lysbilde frå gruppesamlingar frå 1990-talet og 
utover.  Vi fekk lytte til fleire vakre solosongar 

av Astrid Bjerkestrand Fiske, trusopplærar i 
Nordlandet menighet. Bjørn Magne Langseth, 
menighetsmusikar i Kirklandet menighet, 
akkompagnerte henne, og han spelte også til 
fellessongane. Eit særmerkt innslag var då 
forfattaren og kulturpersonen Hedvig Wist las 
prologen ho skreiv til gruppa sitt 60-årsjubileum. 
Ho understreka at denne teksten no er eit historisk 
dokument. Ja, teksten gav eit interessant 
blikk på utviklinga både i samfunnet og misjonen, 
men hadde også aktualitet for situasjonen i dag. 
I ein samtale med gruppemedlem Marie Sundet 
fortalde Hedvig litt om seg sjølv og om bakgrunnen 
for teksten ho hadde skrive. Både Hedvig og Marie 
er over 90 år.
Det var ekstra kjekt at dagleg leiar i LMF, Inger 
Marie A. Oppegård, hadde teke turen til oss. Ho 
hadde med gratulasjonshelsing frå landsstyret, 
jubileumslys til gruppa. Ho takka særleg for at også 
LMF-gruppa i Kristiansund står i forbønstenesta. 
Deretter talte ho over likningane i Luk.15 om sauen 
og sølvmynten som var mista, men vart attfunne. 
Takk til henne for at ho kom!

Misjonsofferet fekk vi gje ved å gå i prosesjon fram 
til eit bord med offerskål og tent lys. Høgtideleg og 
fint. Etter ei god kaffiøkt med høve til å prate med 
kvarandre vart samlinga avslutta med songen «O 
bli hos meg» og Herrens bøn, før Inger Marie lyste 
velsigninga på japansk og norsk. 
Referent: Jorunn K. Verlo
Framme frå v:Marie Sundet, Oddrunn Engvik.
Bak frå v: Turid Bjørnes, Karen Andrine Flatø, Ellen 
Aae, Jorunn Kittang Verlo.

Kristiansund og omegn LMF-gruppe 110 år

Notodden LMF møtes på Cafe 
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Trønder treff i juni.

Stjørdal LMF inviterte til Trøndertreff og 70 års 
feiring.  
Vi fikk historisk tilbakeblikk, tale av daglig leder 
Inger Marie og god musikk.
Serveringen var skinkestek, dessert og kaker.  
Godt å møtes og godt å kjenne på fellesskap.

Romerike LMF feiret 30 årsjubileum i august. 
Tidligere og nåværende medlemmer var samlet, 
og vi hadde besøk av daglig leder Inger Marie 
Oppegård. Til sammen var 17 personer til stede. 

Oddhild Godøy stiftet laget for 30 år siden, og hun 
var en selvskreven gjest  ved denne feiringen. Hun 
var også leder av laget inntil hun flyttet tilbake til 
Godøya i 2016. Hun ga oss et tilbakeblikk på den-
ne tida. Misjon har selvfølgelig vært vår hovedsak, 
og vi har hatt både interne og eksterne innledere 
til stor glede og inspirasjon på våre møter.

Dagens leder er Randi Ljønes – bosatt i Gjerdrum. 
Inger Marie hadde misjon i tankene da hun snakket om sauen – og sølvmynten – som var borte, men ble 
funnet igjen. Gud er den som leter, og han gir seg ikke. Det blir stor glede og fest når den verdifulle tingen 
blir funnet igjen. En innholdsrik og god feiring, og stor takk.  Referent: Marit Klepsland 

 Romerike LMF 30 års jubileum

Danvik 49 år.

I september var Danvik LMF samlet til siste møte.  
Vi hadde besøk av daglig leder Inger Marie og vår 
utsending Laila i Frikirken. 
Det ble en fin kveld med ny inspirasjon og glede 
over godt fellesskap.
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MISJONÆRADRESSELISTE
Misjonæradresselisten for julepost er trykt etter de opplysningene vi så langt har fått fra våre 
samarbeidspartnere.  Vi håper alle som skal være med, er det, men vi kan ikke garantere noe. Si ifra 
hvis dere oppdager feil i listen.Obs! LMF-utsendingenes navn står med uthevet skrift. 2 av våre 
utsendinger står ikke på listene av sikkerhetshensyn.Det er de som omtales som kristent fagpersonell 
på bønnekortet. . Oppførte misjonærer er enten lærere eller teologer med undervisningsoppgaver. NB!  
Ikke bruk ordet misjonær på noen, iallfall ikke på konvolutten. Dette lar vi gjelde for alle. Hvis 
adressene er vanskelige å skrive, ta en kopi av siden og klipp adressen ut og lim den på konvolutten. 
Husk å føye til land.   

ASERBAJDSJAN
NORMISJON
* Synnøve Aandstad Baghirova
c/o Anne Birgit Aandstad, 
Presthagen 4H
2150 ÅRNES 

ASIA
WYCLIFFE
*Anette Helgestad Tombleson
c/o Fam Helgestad
Solheiveien 5
4580 LYNGDAL

AUSTRALIA
INTERNASJONAL 
DØVEMISJON
* Lill Muir
P.O.Box 395, Beaconsfield
Victoria 3807

ECUADOR
NORMISJON
* Åse Røsvik de Vargas, 
Mision Luterana  
Sudamericana Noruega 
Casilla 01.01.2035, Cuenca

ELFENBENKYSTEN( Cote dÌvoire)
NLM
* Kathrine Fosse
*Anna Birgitte og Fredrik Berge
*Terje Evensen
MELCI, BP 2804, 06 Abidjan

FRANKRIKE (FRANCE)
NMS
* Mary Schwartz og Rafi Rakotovao
7, Rue du Bois de l’Aunaieu
F-77950 Saint Germain Laxis

ENGLAND
NMS
* Leah Anne og Kristian Tjemsland
St Barnabas Rectory,
Brookside, UK CA2 7JU

*Solgunn Phillippine Smith
27 Carrick Square Carlisle, CA2 6AZ
United Kingdom

ESTLAND (ESTONIA)
NMS
* Ave og Magne Mølster
Kase tee 7, Juuliku 75512
Saku Vald

ETIOPIA
PROMISSIO
*  Berit Østby
Mekane Yesus Theology
Seminary
P.O.Box 1247, Addis Abeba
NLM
*  Kari Aarsland
*  Maite og Gerson Celeti
*  Ruth Osmundsen
*  Mari Standal
* Dagrunn Dyrhol 
NLM, P.O. Box 5540, 
Addis Abeba

FILIPPINENE (PHILIPPINES) 
WYCLIFFE 
* Kari K. Strømme
P.O. Box 130
7100 Dipolog City

INDONESIA
NLM
•Steffen Dyve
Tasbi 1 Blok HH69, 20122 Medan.
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ISRAEL
DEN NORSKE ISRAELSMISJON
*Elisabeth Eriksen Levy
Caspari Center, POBox 46, 
9100001 Jerusalem

JAPAN
DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE
*  Ingebjørg Mikaelsen
Yashirogaoka 3-1710
Meito ku, 465-0051
NAGOYA SHI
*  Ruth Kari Topland
4-835 Takabari
Meito- ku
465-0061 AICHI  
NAGOYA SHI

NLM
* Marius Bergersen
7-1-738-103 Gakuen Nishimachi, Nishi-ku, Kobe 
651-2103
* Ingebjørg Hildre
196-10 Sanada
Shimohata-cho, 
Tarumi-ku
Kobe 655-0861
* Kari Opperud
397-111 Kitanonaka, 
Ako shi, 678-0175 HYOGO KEN 
*Inger Valbø
Sunny Kubota II, 202- 4104 Nishi Kawat-
su-cho,Matsue-shi, Shimane-ken, 
690-0823
*Tone og Ole Bjarne Tråsdahl
2-3-5 Nakajimadori, Chuo-ku, 
Kobe 651-0052
* Kristin Redse og Christoffer Nævdal
2-2-11 Nakajimadori, Chou-ku, 
Kobe 651-0052

NMS
* Yukiko Yamaoka Idland
Kashima 3-11-53-406
Yodagawa-ku
532-0031 Osaka shi

EVANGELISK ORIENTMISJON
* Anniken Mori
1-4-5 Heisei
973-8412 Iwaki shi

KAMBODSJA( CAMBODIA)
* Mari Buer Vik
Mission Alliance
#25 Street 07,
Borey New World Wat Samrong Andeth
Phnom Penh Thmei, Sen Sok
12101 Phnom Penh

KENYA/ØST-AFRIKA
NLM
* Marita og Gunstein Ohma
* Margareth og Geir Magne Engås 
* Norunn Rød Markhus
* Elisabeth Nordstrand
* Anne Mette og Gaute Klyve
* Olaug Teien
* Morten Egeland

Scripture Mission, P.O Box 24569
00502 Karen, Nairobi

KINA (S.A.R. CHINA)
 NMS
* Po Chu Grønvold
 Øvre Jegersborggate 2
3257 Larvik
* Marieke Elisabeth 
Rode-Christoffersen,
NMS-LK building,NMS
36 Grandeur Road, Yau Yat Chuen, Kowloon, 
Hongkong

NLM 
Magnar Olsen
NLM, 1/F, Shek On Bldg, 8 Chun Yan St. Wong 
Tai SIn, Kowloon, Hong Kong

MADAGASKAR
NMS
* Landy og Arild M Bakke
9 Lalana Rakotonirina 
Stanislas, Isoraka, BP 880,
101 Antananarivo
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MALI (RÉP. DU MALI)
NMS
*Frode Brugger Sætre
MELM BP 8070, 
Badalabougou, Bamako

NORMISJON
*Guri Enger
Solbrå 2B, 2322 Ridabu
* Therese Glendrange
Mission Protestante Norvegienne
BP2402, Bamako

NLM
*Bergfrid Almelid
MELCI-MA, BP E 3641, 
Rue 238, Bamako
*Kjersti Gangstø
MELCI -MA, s/c Port MPN
Rue 30, BP.E 3641
BAMAKO

MONGOLIA
NLM
* Marit og Sondre Hugdal
Revemyrveien 84A
4625 FLEKKERØY
*Maiken Hadberg
* Rebecca Aarseth 
 NLM Mongolia, Jargalan soum, Khovd province, 
PO. Box 165, Khovd 84000

MOLDOVIA
FRELSESARMEEN
*Magna og Jostein Nielsen
The Salvation Army, Eastern Territorial Head-
quarters, 5 Grigore Alexandrescu St, Chisinau 
2008, Republic of Moldova

NIGER
PINSEBEVEGELSEN
* Anne-Lise B Djuve
B.P. 12491, Niamey

PERU
NLM
* Alice Krogsæter Aragon
* Tore Bjørsvik
* Marianne Tormodsæter
* Ranveig og Atle Ølstørn
* Ingebjørg Martinussen
* Marie og Pablo Vargas
* Israel Mandujano
MLN, Apartado 1387,Arequipa

 SENEGAL
NORMISJON
*Ingrid Øie og Einar Amlie
* Anne Gitte Stenhaug
Mission Protestante Norvégienne,
BP 158, Kedougou, Rep. du Senegal
* Silje Svanholm Skogesal
Røddebakken 8, 7224 Melhus 
(misjonærforberedelser våren 2020)

KRISTEN MUSLIMMISJON / WYCLIFFE 
*Jorunn Vik Djikstra
Lyngnaveien 1601, 4596 Eiken 

TANZANIA
IRAQW LANGUAGE AND CULTURE TRUST
*Kjellfrid Eggebø
ILCT TB, P.O.Box 150, Mbulu-Manyara

Dansk Luthersk Misjon
*Margunn og Geir Tore Salmelid
Kiabakari Bible School, P.O.Box 100, 
Kiabakari, Tanzania

THAILAND
NMS
*Anne Storstein Haug
Y Residence, 68/7 Soi Dansamrong 42/1,
Ampur Muang Samut Prakarn 10270.

TSJEKKIA
Frelsesarmeen
*Tone og Frank Gjeruldsen
PetrZilkova 2267/12 flat 6
15800 Praha 5, 
Czech Republic
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Si litt om deg selv og hva du gjør i Søndags-
skolen Norge.

        Jeg kommer fra Kvelde i Vestfold, er 50 år ,gift 
med en sunnmøring, har tre barn/ungdommer 
og bor i Oslo.

        I Søndagsskolen Norge jobber jeg som 
frivillighetsrådgiver med særlig ansvar for 
Troms og Finnmark. 

        Jeg er også avdelingsleder for avdeling Midt - 
Nord og har personalansvar for åtte kretsansatte 
i dette området.

        Kontoret mitt er på Kirkens Hus i Oslo, men jeg 
reiser stadig rundt, både i Troms, Finnmark og 
også i Midt- og Nord-Norge forøvrig.

        Med base i Oslo kan jeg reise til Alta, leie bil og 
reise i området rundt Alta. Neste gang kan jeg 
fly til Kirkenes og ha det som utgangspunkt  for 
en ukes jobbreise. Måneden etter  kan det være 
Harstad eller Tromsø.  
I søndagsskolen har vi mange frivillige ledere 
rundt i landet. En av mine oppgaver er å sørge 
for at de blir fulgt opp og  får tilbud om kurs 
og opplæring, samt at de blir sett. Samtidig 
setter jeg stor pris på at jeg får ha et kontor 
med arbeidsfellesskap i Oslo, der  vi er rundt 
20 ansatte på hovedkontoret til Søndagsskolen 
Norge.

Vi regner deg som en av våre utsendinger, 
men du jobber i Norge?

        Jeg er så heldig å få være utsending for LMF 
fordi jeg jobber i Finnmark. LMF ønsker å 
støtte arbeidet i Finnmark. Siden en del av min 
jobb er å legge til rette for at det skal starte 
nye søndagsskoler i Finnmark og følge opp de 
frivillige lederne som er der,  får jeg lov til å være 
utsending for LMF. 
Det er jeg veldig takknemlig for.

Hva gir deg inspirasjon i forhold til arbeidet i 
Troms/Finnmark?

        Det gir meg stor inspirasjon å se alt det 
frivillige arbeidet som gjøres i menigheter og 
forsamlinger, med få mennesker å samarbeide 
med og store geografiske avstander.   At 
mennesker har et kall til å være med å 
virkeliggjøre visjonen «Jesus til barna» og at jeg 
får bli kjent med disse menneskene og dele den 
samme visjonen!  I tillegg er det veldig mange 
mennesker som er med og ber for arbeidet i 
Troms og Finnmark. Det gjør at jeg ikke er alene 
på reisene mine.

      Hva betyr det for deg å være LMF-utsending?

        Søndagsskolearbeid er et lagarbeid og det 
gjelder å fordele oppgaver på laget! Noen er i 
front, noen er med som trenere og lagledere,  
noen må sørge for rekruttering og andre igjen 
for økonomien. Det er plass for alle på ulike 
måter i søndagsskolearbeidet! Det at jeg får 
være en del av LMF,  er med og beriker arbeidet 
mitt i søndagsskolen og gjør at jeg har flere som 
står sammen med meg og ber for meg! Jeg har 
også fått være med på noen samlinger  i lokallag 
til LMF og bli kjent med flere flotte LMF`ere. 
Jeg føler at jeg har mange støttespillere og 
samarbeidspartnere i LMF!

Bli kjent med Ragnhild Knotten, 
ansatt i Søndagsskolen Norge, 

men også LMF-utsending!

Intervjuet av Inger Marie A. Oppegård
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Håpsbærere i 2019

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Et år i håpets tegn nærmer seg avslutning.

Årstema Håp har gitt oss mange muligheter 
til å formidle håp i gruppene våre og ikke 
minst i samtaler med hverandre.

Ordet håp er et lite ord, men veldig innholds-
rikt.
Bibeltimene på Sommermøtet gav oss enda 
mer stoff til temaet og det er flott at de kan 
trykkes her i bladet, slik at enda flere kan ha 
glede av dem.

Vi får alle være håpsbærere i vår sammen-
heng og  våre hverdager. 
LMF-utsendingene er håpsbærere på hvert 
sitt sted, på hver sin måte, på hvert sitt språk 
og i møte med ulike mennesker.

Ute er høsten kommet og naturen har begynt 
på avslutningen av året med blader som fall-
er og moden frukt.

Det er godt å ha et oppstandelseshåp i Jesus 

til  å leve i og  død på og som gjelder  i alle 
slags dager.  La oss være håpsbærere til alle 
som trenger det i sine liv.

Sammen gir vi kunnskap om Jesus til hele 
verden!

Underskudd i LMF?
Mange av dere har lest regnskapet for 2018 
og sett at det var et underskudd. 

Det at et regnskapsår viser underskudd fork-
lares slik at gaver og arv som blir samlet inn 
det ene året først blir delt ut året etter.
I samme regnskapsår kan det derfor bli et 
misforhold mellom innkomne gaver og ut-
delte midler.

Det som ser ut som et underskudd er av rent 
regnskapsteknisk årsaker og ikke reelt. Så 
økonomien i LMF er god.

Jeg vil takke dere alle for trofasthet i bønn, 
omsorg og gaver  til LMF i 2019.

I 2020  er det 11 grupper som jubilerer og LS og daglig leder ønsker å delta 
på markeringene i gruppene rundt omkring. Daglig leder vil ta kontakt med 
de aktuelle gruppene i løpet av høsten 2019 for en nærmere samtale om et 
besøk.    Takk til alle gruppene som har markert sitt jubileum i 2019.
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Denne sangen blir brukt 
i Stord LMF og den ble 

brukt på sommermøtet på 
Solborg.

Bruk den gjerne i din sam-
menheng

Vers 1: 
Herre, du ba dine vener å kasta 
ut garnet sitt.
Hjelp du oss Jesus så me og tør 
gå ut på ordet ditt
Grip du kvar skjevande hand, 
tenn våre hjarto i brann.
Me kan så lite, men du, Herre, 
du kan.

Ref: Du har opna ei dør for 
evangeliet og me vil gå ut.
Bruka det me har og tena vår 

Gud. 
Du har opna ei dør for evan-
geliet det levande ord me vil 
vera me for hausten er stor. 

Brigde:
Må dine ord få nå inn, inni i 

kvar heim og kvart sinn!
Må stadig nye få så at mørket 

forsvinn.

Vers 2: 
Herre, du talte til dine  oppå 
Galileas fjell. Åra har gått, 
men det oppdrag du gav dei 
den gongen gjeld. Lei våre va-
klande steg! Hjelp oss å stole 
på deg! Du som har bedt oss 
å gå, må visa veg!
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 Døde:

Wenke Tangen Jacobsen, Bærum LMF

Kari Lie, 6.september, 80 år, Porsgrunn LMF
Ingrid Bolvik, 7.september, 85 år, Porsgrunn LMF

Bjørg Fjugstad, 18.november, 90 år, Fitjar LMF
Sidsel Mørck Lund, 10.desember, 75 år, Elverum LMF

Harriet Skaara, 22.desember, 80 år, Skien LMF
Valborg Sundvoll, 27.desember, 80 år, Lillesand/ Birkenes LMF

 Vi gratulerer så mye!

Fødselsdager:

Turid Evenshaug, em, Drammen
Ingunn Johnsen, em , Sandefjord

      
Velkommen som LMF-ere!

Nye medlemmer:

Vi lyser fred over  hennes minne!

Landsstyret var samlet til møte 
i Tønsberg 

27.-28.september 2019.
Aktuelle saker:
Evaluering av Sommermøtet 2019
Planlegging av nordisk sommer-
møte 2020.
Ny utsending for Normisjon valgt:
Silje Skogesal Svanholm.
Arbeid med ny handlingsplan for 
2021-2024 påbegynt.

Korreksjoner: 
I utsendingsoversikten i MH 4/19 

har det sneket seg inn en feil:
Kjersti Gangstø mangler oppgave, 

det er kvinnearbeid og 
menighetsarbeid 

Før det gjerne opp, på den ledige 
plassen.



På siste siden...
Sjekk ut vår nettside på 

www.lmisj.no

Lik oss på facebook!

www.facebook.no/
lærernes misjonsforbund

Her vil du finne oppdatert informasjon om 
våre utsendinger, arrangementer og andre 

nyheter knyttet til LMF

Medlems-

verving i LMF!
Takk til alle som har vervet et 
nytt medlem til LMF i år!

Vi blir stadig flere!
Trenger du brosjyrer,

 Misjonshilsen 
eller annen informasjon

 om LMF,
ta gjerne kontakt med 

kontoret!

LMF 120 år 
i 2020!

Kontoret mottar hvert år 
gamle protokoller o.l fra 
gruppene og vi tar gjerne 

i mot mere.

Er det noen som har 
LMF-ting eller medlems-
kort .ol. som vi kan bruke 

i en utstilling, ta gjerne 
kontakt med kontoret.


