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“Guds bekk er full av vann”
Så kom dagen da også jeg er pensjonist,
og blomster og gaver er blitt tildelt, og så
kommer spørsmålene fra alle kanter, hva
skal du gjøre nå?

LEDER

Jeg kan jo velge et liv i sofaen med kaffe,
håndarbeid og TV. Hvis jeg skal ha noe å
gi andre, så må jeg nok ut av den sofaen
av og til, hente krefter, inspirasjon og
glede andre steder.
Vi kan alle stille spørsmålet: Hva gjør
meg glad, og hvor henter jeg mine krefter
hen? Du har et svar for ditt liv, og jeg
finner svar for mitt liv. Hvorfor gjør vi
ikke mer av det som gir oss glede, krefter
og overskudd? Det er så mange ting og
aktiviteter som vi tror vi er nødt til å holde på med, men som i stedet bare tapper
oss for krefter.
Å være sammen med venner, en interessegruppe eller å få gi noe av seg selv til
andre, gir ofte overskudd og glede. Men
hvor henter vi overskuddet fra for å ha
noe å gi andre?
Legene forteller oss at vi godt voksne må
holde hjernen i sving ved f.eks. å lese,
løse kryssord, spille ulike spill osv.
Kroppen må i aktivitet og sansene tas i
bruk. Gjør gjerne noe kreativt, skap noe
nytt eller reparer noe gammelt.
Så er det slik at vi fremdeles er midt oppi
en pandemi, og mange av de kildene vi
hentet glede og inspirasjon fra er tatt fra
oss. De sosiale kontaktpunktene er færre.
Vi savner møter, gudstjenester, stevner,
familie- og vennebesøk. En dag er dette
over, men mens vi venter, så husk at Gud
er den samme, en utømmelige kilde til liv
og omsorg.

Styreleder Anne -Lise Bakken

Gud er den samme,
en utømmelig kilde av liv
og omsorg
Fra Salme 65, 10 kan vi lese: Guds bekk
er full av vann; du sørger for at kornet
vokser. Slik legger du alt til rette.
Legg merke til at det er skrevet i nåtid.
Guds bekk er full av vann. Så om verden
raser rundt oss, så er det en kilde hos
Gud som renner hele tiden.
Finn din kilde i hverdagen som gir deg
glede og inspirasjon, og hold deg nær
Jesus, livets kilde, så får du overskudd til
å dele med andre. Vi tror og vi leser at
Guds løfter gjelder hele livet, ja helt til
håret gråner.
Jes 46,4:Til dere blir gamle, er jeg den
samme, til håret gråner, vil jeg bære dere.
Det har jeg gjort, og det skal jeg gjøre,
ja, jeg skal bære dere og berge dere.
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Jesus - livets kilde
Skrevet av Elisabeth Poulsen,som er misjonær i Liberia for Promissio.
Hun oppholder seg for tiden på Færøyene. Hun er fra Færøyene.
Jesus svarede hende:
”Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen.
Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham,
skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give
ham, skal i ham blive en kilde som vælder med
vand til evigt liv.” Kvinden sagde til ham: ” Herre,
giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud
og hente vand.” Johannesevangeliet 4.13-15.
Kvinnen er ved middagstid kommet til Jakobs
brønd for at hente vand. Hun bor i byen Sikar, og
det er til denne by Jesus er kommet.
Træt af sin vandring sætter Jesus sig ved Jakobs
kilden, og det er her Jesus spørger kvinden om hun
kan give ham noget at drikke. Hun bliver forbavset, dette havde hun ikke regnet med. Hun giver
ikke Jesus bare sådan uden videre vand, men spørger ham hvordan det kan være at han som jøde
spørger hende som er samaritaner om noget at
drikke. Jøder ville nemlig ikke have med samaritanere at gøre.
Da er det Jesus siger til kvinden, ” Hvis du kendte
Guds gave og vidste hvem det er, der siger til dig:
Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham,
og han ville have givet dig levende vand.”
Kvinden forstår ikke det Jesus siger, og hun forklarer ham at da han ingen spand har med og brønden er dyb, kan han ikke regne med at det er muligt at få noget vand.
Da Jesus og kvinden har talt sammen et stykke tid,
bevæger Jesus sig ind på hendes personlige liv.
Han beder hende om at kalde på sin mand for at
han skal komme derud, men kvinden fortæller Jesus at hun ikke har nogen mand. Jesus fortæller
hende nu alt det han ved om hendes liv og hun
bliver så forbavset og siger at hun kan se at Jesus
er en profet.
I samtalen med Jesus møder kvinden en mand,
der ikke på nogen måde er fordømmende over for
hende.Han fortæller hende at han er Messias og
ved at tage imod det vand han kan give, vil livet
aldrig være det samme. Mødet med Jesus har ændret kvinden. Hun lader vandkrukkerne stå og går
ind i byen for at fortælle om det hun lige har ople-
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vet, at manden ved brønden har fortalt hende alt
om hendes liv og at det måske er Messias.
Mødet med Jesus har ændret alt for kvinden og
for de mennesker i Sikar der kom til tro. Intet blev
som det var, fordi de havde mødt Jesus personligt.
Måske føler du som kvinden i Sikar at det er svært
at leve op til det, mennesker og du selv forventer
af dig. Der er ting i dit liv du har prøvet at ændre,
men det er ikke lykkedes. Måske føler du ret og
slet at din situation er håbløs.
Jesus ser hvad du kæmper med, han ser hvor meget du forsøger passe dig selv og ikke være til besvær for nogen, selv om du har brug for hjælp. Han
ser din sorg og han ser din bekymring. Han ser du
er træt men han vil så gerne at du giver dig tid til
at sætte dig sammen med ham for at høre hvad
han har at sige.
Han vil så gerne fortælle dig, at alt det du går rundt
og slæber på af sorg, savn, smerte og ensomhed,
vil han du skal lægge over på ham.
Han vil at du skal komme til ham med alt det, dit
liv indeholder og dele det med ham, således, at
han kan få mulighed for at give dig nye kræfter.
Den samaritanske kvinde oplevede at Jesus nærvær ændrede hendes liv, hun blev aldrig den samme efter mødet med ham. Hun ønskede at slippe
for at hente vand, hun ville gerne ud af den situation hun befandt sig i og bad derfor Jesus om det
vand han kunne give.
Alle Guds gaver er til dig og mig i dag, Jesus vil
gerne give os det han ser vi har brug for uanset
hvem vi er og hvor vi bor. Ingen status eller etnicitet kan stå i vejen for at du kan møde Jesus lige
præcist i dette øjeblik.
Til ettertanke:
1: Bed ham om at lære dig at huske, at komme til
ham med alle ting, store som små. Tak ham for at
han er livet kilde og at i hans nærhed skal du aldrig
mere tørste.
2: Tak Jesus at du er livets kilde, hos dig har vi
evigt liv.

Jesus - livets kilde
Skrevet av Liv Wettergreen Jensen.
Landstyrerepresentant i LMF og tidligere misjonær i Pakistan.

3 herlige ord!
Hver for seg inneholder de så mye – og sammen en «grunnsetning». Livets kilde, entall, han er ikke en
av mange kilder til liv.
Liv. Jeg fikk det navnet fordi min mor kjente det var liv der inne i mørket i kroppen. To celler hadde
funnet hverandre og et livets under skjedde. Og underet var meg..... Guds under! Så glad jeg er for at jeg
kan tro det og takke for det. « Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg» Sal. 139,16 .
Les gjerne v13-17.
Jesus sa til Nikodemus i Joh 3.3: Uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Her er det snakk
om en annen slags fødsel -et åndelig liv – å bli Guds barn, født inn i Guds rike. Ikke et liv av kjøtt og
blod eller av menneskers vilje, men av Gud. Et under så ubeskrivelig stort! Joh 1,12-13: Alle som tar imot
Jesus, får rett til å bli Guds barn. En åndelig fødsel finner sted bare ved å ta imot Jesus, lukke han inn –
denne livets kilde – og en får «innlagt vann» i sjel og ånd. Ja, det kan til og med ha positiv innvirkning
på kroppen.
I Joh.7,38 står det: «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier , renne elver av levende vann.» Fra denne livets kilde kan det altså flyte vann fra den som tror på Jesus. Han sa det om Den
hellige ånd som vi får ved å tro på han.
Og vi i LMF ønsker å formidle det levende vann – livets kilde – Jesus Kristus – til hele verden.
Bønn: Herre, gjør oss til formidlere av DEG, livets kilde, ved din Ånd.
Til ettertanke:
1.Er Gud interessert i embryo/ foster?
2.Hvordan får vi åndelig liv?
3.Hva er levende vann i den som tror?
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Bønnestund

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

Høsten er stor, men arbeiderne få.
Be derfor høstens herre sende ut
arbeidere
for å høste inn grøden sin.
Matt 9,37 b-38
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Alle LMF- utsendingene, deres arbeid rundt i verden
Alle gruppene i Norge og Norden
LMF på Madagaskar
Alle prosjekter som får LMF sin økonomiske støtte
Misjonærbarna ute og hjemme
Gruppelederne
Enkeltmedlemmene
Økonomien i LMF
LMFs landsstyreleder, landsstyre og ansatte
LMF i de andre nordiske landene
Alle LMF`s samarbeidsorganisasjoner /-kirker
Fred i Midtøsten
Storting og regjering
Kongen og hans hus
Generalforsamling 2021
Personer og saker som er nevnt i dette bladet

Ny utsending i Japan:
Ruth Kari Topland, Frikirken

Skrevet av Ruth Kari og Knut Ola Topland, utsendt av Frikirken/LMF i Japan
Litt om Ruth Kari Topland og hennes familie.
Ruth er født og vokste opp i Japan som tredje generasjon misjonær. Hun har bodd i Nord-Japan og
bor nå her i Nagoya, midt i Japan. Ruth Kari og Knut Ola, mannen hennes møtes i Oslo. Knut Ola er
fra Grimstad og sammen har de siden 2008 vært utsendinger for Frikirken i Japan. Sammen har de tre
jenter. Minstejenta Julia, døde i 2019 av en aggressiv hjernekreft og er nå i himmelen. Igjen har de Marie
(8 år) og Karen (10 år). Begge går på japansk barneskole og på Globalskolen, der de får lært litt norsk.
Japan er det nest største unådde folkeslaget i verden, der mindre enn 0,2 prosent går i en evangelisk kirke. De fleste japanere har aldri vært i en kirke, har heller aldri lest Bibelen og har ingen kristne venner.
Det anslås at 95 prosent av japanerne aldri har hørt evangeliet.
Hva er oppgavene til Ruth Kari og Knut Ola?
Vi er en del av et team på 6 voksne og 3 barn som deler evangeliet om Jesus i Nagoya. Vår hovedoppgave
er derfor å dele evangeliet, døpe og utruste troende til å dele evangeliet og gjøre det Jesus ber dem om
i sine relasjoner. De troende samles til ulike husfellesskap som er knyttet til et nettverk som vi har kalt
“EPIC Network”. Noen ganger arrangerer vi større samlinger som leirer og enkle konferanser. EPIC er en
del av et verdensvidt evangelisk læringsnettverk som heter “No Place Left”. Flere misjonærer og nettverk
i Japan er en del av ”No Place Left” og samles stadig for å be og lære av hverandre.
Studiemateriellet vi benytter oss av, er enkelt å bruke. Det gjør vi for at hvem som helst kan lede andre
til tro og lære dem om Jesus. Boka er Bibelen og møteformatet er en enkel tredelt samling. Samlingens
fokus er på Gud og hvordan vi kan leve med Gud i hverdagen vår og i våre nære relasjoner.
Det er en stor ære å være utsending for LMF. Spesielt å følge i sporet etter min bestemor, Torveig Kivle
som akkurat døde, 95 år gammel. Hun var også misjonær i Japan og har hatt LMF svært nært til sitt
hjerte. Det er også en stor glede å vite at det er så mange som vil be for oss og japanerne i arbeidet her.
I disse dager får Kayoko undervisning av sin venninde Marie i Bibelen. Det er utrolig spennende å høre
hvordan Gud arbeider i dem begge. Vi gleder oss til Kayoko bestemmer seg for å bli døpt. Bibelstudiet
har de i bønnehuset som vi åpnet for kort tid siden i Nagoya. Gud ledet og gav oss et glimrende hus og
nå kommer mange jevnlig for en personlig bønnetid med sin Frelser i dette huset.
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Vann i Etiopia

Skrevet av Dagrunn, utsendt av NLM/LMF i Etiopia
Om du er tørst, er det ikke noe som er så forfriskende som en frisk og rennende kilde med vann.
Vi har mye vann i Norge, iblant for mye og det
blir flom og ras.
I området jeg bor i, øst i Etiopia, er det ganske
motsatt. Her er ikke vannmangel og tørke uvanlig. I dette området er det regnvann som er den
viktigste vannkilden. Når det regner samler alle
vann, men få har store tanker slik at de kan samle
nok for de tørrere tidene. Derfor har bymyndighetene bygd noen store kunstige dammer i
utkanten av byen, hvor regnvann samles opp og
hvor alle kan komme og hente vann gjennom
tørketiden. I tillegg er det strukket en vannledning til byen fra en av de store elvene, men det er
langt imellom dager hvor det er vann å hente der
og få husstander har tappekran på sitt område. Så
da må vann fraktes. Bæres på ryggen, fraktes med
esel, trillebår eller på andre måter. Da blir vann
dyrebart og det brukes forsiktig.
I skrivende stund har de kunstige vanndammene
utenfor byen vært tomme en stund. Små og større
vanntanker som har tatt vare på regnvannet,
begynner å tømmes. Myndighetene har begynt
å organisere tankbiler som frakter vann, men
tappestedene er et stykke unna. Det tar tid å fylle
opp en bil og det er kø. Når bilene kommer, er det
mange som trenger vann.
I dag kom den ene læreren vår et par timer for
seint på jobb, hun måtte hente vann. Der hun
kunne finne noe i dag, var 7 km utenfor byen.
Hun var heldig som fikk fraktet de to 20 liters
kannene med esel, ellers ville veien hjem blitt
veldig lang.
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På hostelet har vi 21 ungdommer som trenger
vann. Matlagningen med tilhørende oppvask
er vannkrevende. Det skal også noen liter til for
at de får drikke seg utørste samt vasket tøy og
hender.
Samtidig har det blitt synlig at vanntanken vår
trenger vedlikehold før vi kan kjøpe vann i store
kvanta. Vi har vært heldige og fått ekstrabevilgninger for å dekke de uforutsette utgiftene til
vannkjøp og nå leter vi på budsjettet for å finne
nok penger til vedlikeholdet. For mange familier
er dette ekstra penger de bare må finne i et ellers
ganske trangt budsjett. Og regntiden er langt
unna, kanskje en eller også to måneder.
Når vannet tar slutt, gjelder det alle. Kvinnene
som kommer til skolens voksenopplæringsprogram vil gjerne lære, men nå må flere av dem
bruke mer tid på å hente vann eller vente i kø på
vann. Da er det mange dager hvor de ikke har tid
til å sitte på skolebenken, eller de må raskt gå fra
klassen.
Når jeg i skumringen møter kvinnene med
20liters vannkanner på ryggen kommer jeg i
tanker om kvinnen ved Sykars brønn som ber
Jesus: «Herre gi meg dette vannet så jeg ikke blir
tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann».
Folket her, mine naboer, leter etter vann til det
daglige.
Vi ber om regn og om at vannbehovet deres og
vårt alles må dekkes gjennom systemene som
stables på beina for vannforsyninger, men jeg ber
også om at de må få møte Jesus som er det evige
livets kilde. Det levende vann som vil slukke all
tørst for liv og for evighet. Vil du være med å be
om det for området her i Øst-Etiopia?

Ny kirke innviet
i korona-tiden i Saku, Estland
Skrevet av Ave og Magne Mølster, utsendt av NMS/ LMF i Estland
Vi er midt i en tid med koronarestriksjoner, og
venter på åpning for diverse aktiviteter. Heldigvis
kan vi holde gudstjenester. Men hva har skjedd
med menigheten ellers?
Siden midten av november og ut januar har arbeidet vårt vært begrenset pga. korona-restriksjoner.
Skolene var stengt i en månedstid (hvis vi regner
med skoleferien), og det er forskjellige restriksjoner på kulturelle tilbud. Men noe har likevel kunnet finne sted i kirken.
Den 21. desember ble den nye kirka i Saku vigslet av erkebiskopen Urmas Viilma. Det var en stor
dag, og vi hadde håpet å feire dagen med mange
venner fra både inn- og utland. Dessverre måtte
vi begrense deltakerlista pga. restriksjonene. Flere
venner fra Norge og Finland som hadde ønsket å
delta, kunne ikke det denne gang. Vi håper at vi
kan feire med dem senere når pandemien har roet
seg :-)
Menigheten har nå tatt kirken i bruk, men den er
ikke helt ferdig. Hovedetasjen med salen og kjøkkenet er for det meste ferdig. Det mangler gulvplater, veggpanel og innebygd lydsystem. Grupperommene i kjelleren er ikke ferdig. Det blir en
byggepause inntil det er samlet nok midler til å
bygge videre.
Selv om vi måtte avlyse en del, har vi prøvd å være
kreative i forhold til menighetsarbeidet. Vi har
postet ukentlige mini-versjoner av babysang på
nettet. Selv om vi ikke kan møtes, har noen mødre
gitt positive tilbakemeldinger på det. Vi har vært
samlet med husgruppa vår ute rundt bålet med
grilling av pølser og marsmallows, og vi har delt
fra livene våre. Barna kunne ake mens voksne koset seg med prat. Siden søndagsskole har vært forbudt, har vi heller hatt et par ekstra familiegudstjenester – med bra deltakelse. Kirka kan være
opptil halvfull, men vi har holdt oss innenfor det.
Vi håper vi snart kan komme i gang med alle de
vanlige aktivitetene våre igjen.
Takk til alle som ber for arbeidet i Estland!
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Stor er Herrens trofasthet!
Skrevet av Mary og Rafi Rakotovao, utsendt av NMS/LMF i Paris

2020 var et år med mye usikkerhet knyttet til Covid-pandemien. Mange har mistet jobbene sine,
andre har blitt syke med Covid og andre har mistet familiemedlemmer på grunn av pandemien.
Men midt i denne store prøvelsen, har vi på en
ny måte fått oppleve hvordan Herrens urokkelige
hånd og Hans trofasthet har støttet oss.
Takket være Vår Herre, til tross for de gjentatte
lockdown og portforbud, var vi i stand til å feire
alle våre gudstjenester i 2020, enten via internett
eller på stedet i kirken.
Takket være Vår Herre, kunne vi hvile trygt i håpet.Vi fortsatte å organisere våre aktiviteter i menigheten. Dermed fortsatte søndagsskolen på internett, ungdommene i menigheten forberedte og
holdt gudstjenester på nettet og de ulike møtene
med bibeldeling og bønn fortsatte på nettet.
Menighetsrådet fortsatte gjennom hele året, og
fortsetter inn i det nye året, med å jobbe godt
sammen som et team til tross for pandemien.

striksjonene forårsaket av pandemien, så var vi i
stand til å feire julegudstjenste med videoinnslag
fra barn og unge. (se bilder).

Takket være Vår Herre, selv om det ikke var mulig
for alle å samles i kirken til jul på grunn av re

Stor er din trofasthet, Herre !

10

Vi er svært takknemlige for Vår Herres trofasthet.
Han fornyer sin godhet hver morgen og vi fornyer
vår tillit til ham for 2021.

Siste år på bibelskole i Mali
Skrevet av Therese Glendrange, utsendt av Normisjon /LMF i Mali

Normisjon driver en bibelskole i Mali. Skolen er
bygget opp med 4 måneders undervisning i tre år.
Elevene er i gang med sitt tredje og siste år. Det har
vært en spennende gruppe å følge, med 7 engasjerte og lærevillige elever. De fleste er godt voksne, så
de har med seg kone og barn til internatet. En av
elevene hadde til og med kuene sine med seg. Han
var redd noen kom til å stjele dem dersom han lot
dem bli igjen i landsbyen i de månedene skoleåret
varte. Frittgående kuer på skoleområdet har ført
til en del konflikter, så nå må vi antakelig skrive inn
en ny artikkel i skolereglementet vårt.

I april er elevene ferdige med tre år på bibelskolen, og skal inn i ulike oppgaver i lokalmenighetene. Mitt håp og min bønn er at det de har lært på
bibelskolen, må være kunnskap som bærer dem
gjennom en rik tjeneste.

Rett før skoleåret skulle begynne i januar, fikk vi
en ny rektor. Sallisou Gilbert er fra Kamerun. Han
har vært misjonær i Mali siden 2008, så han har
både språk og kulturforståelse på plass. Det er allikevel mye nytt å sette seg inn i og få oversikt over,
men han er godt i gang. Både han og familien er
blitt tatt godt imot av lokalkirken.
Bibelskolen er et samarbeid mellom Normisjon,
kamerunsk misjon og den nasjonale lutherske kirken her i Mali. Jeg syns det er utrolig spennende å
få være med i et sånn fellesskap. Vi har ofte med
oss ulike synspunkter inn i samtaler og diskusjoner, og det tror jeg er berikende for oss alle.

Undervising om tempelet i det gamle testamentet
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Bibelen på kasonke
er klar til trykking

Skrevet av Guri Enger, utsendt av Normisjon/ LMF i Mali/Norge
– Å få gi Guds ord til en folkegruppe som ikke har,
det er det største jeg kan være med på! Nå kan de
selv få lese og se at det vi har fortalt dem er sant,
sier Guri Enger, utsending i Mali.
Normisjon har to oversetterteam i Mali. Et team
oversetter Bibelen til kasonké, mens det andre
teamet oversetter Det Nye Testamentet til malinké. Målet er å utgi både Bibelen og Det Nye Testamentet i løpet av 2022. Guri Enger er den norske
utsendingen som følger opp kasonké-teamet.
– Det har vært et privilegium å jobbe med bibeloversettelse. Jeg har fått lov til å grave meg ned i
Guds ord og bli bedre kjent med det. Nå kan Guds
ord tale til dem. Det har vært mange rike, arbeidsomme, slitsomme og spennende år. Å utgi Bibelen
på hjertespråket er stort! Nå snakker Gud og Jesus
kasonké og malinké, forteller Enger.
I tillegg til å oversette, må teamene avgjøre skrivemåte og finne ut hva som er korrekt grammatikk.
Dette arbeidet har ført til at både kasonké og malinké er anerkjent som nasjonale språk i Mali. Det
vil si at det utarbeides skolebøker som kan brukes
i undervisning i skolen.
– Det å oversette Bibelen er viktig for så mye mer
enn kirken. Det er med på å gi et helt folk en identitet som folkegruppe, og en stolthet over hvem de
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er, poengterer Enger.
Maxan, en av våre oversettere i Mali, møtte Jesus
i kirken i Bamako. Ikke lenge etter at han ble kristen, hadde han en drøm om å oversette Bibelen til
kasonké. Da vår misjonær Alf Halvorsen fikk høre
om dette, ble det tydelig at Maxan skulle få være
med på et viktig oppdrag – å gi Guds ord til sitt
eget folkeslag.
– Etter at jeg ble kristen i 1984, ba en stemme
meg om å oversette hvert bibelvers som ble lest
på fransk til kasonké. På den tiden hadde jeg ikke
forstått at Gud kalte meg til dette, sier han.
–Jeg møtte Alf, den første norske misjonæren
i min kirke, i 1985. Han fortalte meg at dette er
mitt kall fra Gud. Det er viktig for meg å oversette Bibelen fordi det setter vårt eget språk i direkte
kontakt med Gud. Med oversettelsen av Bibelen
til kasonké, blir vårt språk anerkjent nasjonalt og
internasjonalt, forteller oversetteren stolt.
LMF har bidratt til at folk i Mali får lese Bibelen på
hjertespråket sitt!

LMFs
GENERALFORSAMLING
2021
Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen

TEMA:
“Jesus - livets kilde”
30.07.- 31.07.2021
Landsstyret ønsker å gjennomføre en mini Generalforsamling på Gardermoen med kun 30 på forhånd
inviterte fysiske deltakere til stede. De 30 er nåværende landsstyre med varamedlemmer, kandidater til
nytt landsstyre, valgkomiteen, protokollkomiteen, ordstyrere og ansatte i LMF.
Derfor blir Generalforsamlingen mulig å følge på nett via vår hjemmeside.
Det blir mulig å stemme på kandidater til Landsstyret, valgkomite og protokollkomite i forkant av Generalforsamlingen. Kandidatene til de ulike vervene blir presentert i Misjonshilsen nr 3.21
For å kunne stemme, må du melde fra, at du vil det!
Bruk gjerne nettpåmeldingen vår via : www.lmisj.no,
eller ta kontakt med kontoret på tlf: 41046934 eller
send en epost: laermisj@laermisj.no.
For å stemme må du melde din interesse innen 15.mai. Du vil da motta alle papirer inkl stemmesedler
i posten.
Stemmesedlene må sendes tilbake til kontoret i Stokke, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke i lukket konvolutt innen 15.juni og blir så talt opp på Generalforsamlingen på Gardermoen.

Landsstyret ønsker at så
mange som mulig gir sin stemme!!
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Årsmelding for LMF 2020
For 118 år siden ble LMF stiftet med målet «å vekke og
utdype troslivet hos medlemmene og å knytte lærerinner sammen i bønn og arbeid for Guds rike». På tvers
av kirketilhørighet, er LMF åpen for kvinner og menn,
enkeltmedlemmer og grupper som samles om vårt felles motto: «Med kunnskap om Jesus til hele verden».
For å nå dette målet er det bibel og bønn, utbredelse
av misjonskunnskap og innsamling av økonomiske bidrag de midlene som LMF har tatt i bruk.
Landsstyret 2018-2021: Leder: Anne-Lise Bakken.
Nestleder: Mari Eikli.
Styremedlemmer: Liv Wettergreen Jensen, Kjersti
Ruud, Liv Jorunn Koller og Elin Ann Øvensen.
Varamedlemmer: Anna Magni Larsen, Steinar Aksnes
og Svanhild Ask.
Styret hadde møter i mars på telefon, juni digitalt og
september fysisk samlet og behandlet til sammen 50
saker. LS-medlemmer og de ansatte har representert
LMF i en rekke sammenhenger
Profilering av LMF
•
Sommermøtet på Ansgarskolen i Kristiansand ble avlyst pga koronakrisen. Det ble trykket en
bibeltime og et misjonsforedrag i Misjonshilsen.
Stands: Daglig leder og informasjonsmedarbeider
hadde stand for LMF på studentforum i Trondheim i
januar, Pedagoghelg i UIO i februar. Skolebesøk: Haugetun folkehøgskole, Kvitsund gymnas, Lørenskog friskole og Dronning Maud Høgskole.
Informasjonsmedarbeideren har vært innom og levert
materiell til Tomb vgs.i Østfold og Val vgs. i Trøndelag.
•
Fra 12.mars har alle store arrangementer
blitt avlyst. Det har heller ikke vært mulig å gjennomføre noen skolebesøk grunnet gult og rødt nivå på
skolene. Vi må være oss bevisste at mulig nye medlemmer kan trenge flere «møter» med LMF før det
blir naturlig å melde seg inn. I november sendte vi
Misjonshilsen og informasjonsbrosjyre til alle friskolene i Norge.
•
Hjemmesiden www.lmisj.no og Facebook-siden har mange besøk og mange følgere.
Disse er enkle kanaler for informasjon begge veier.
1.
LMF-medlemmene
•
Årstema. «Rotfestet» var årets tema. Det ble
belyst på ulike måter i Misjonshilsen og på møter i
LMF.
•
Regionale samlinger. I september ble det arrangert regional samling i Østfold. Enkeltmedlemmer
og støttespillere ble invitert. De andre regionale samlingene som skulle ha vært arrangert i 2020, ble avlyst
av smittevernhensyn. Landsstyret opplever regionale
samlinger som viktige møtepunkter for våre medlem-
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mer, og de vil derfor bli videreført i 2021.
En rekke grupper feiret jubileum: Fredrikstad, Arendal, Porsgrunn, Sandnes, Ringerike, Elverum, Karmøy,
Time, Sem, Hurum og Eid. Noen grupper markerte
med samlinger og noen har valgt å utsette feiringen.
De ansatte og LS-medlemmer deltok der man ønsket
besøk og det var mulig å gjennomføre i forhold til
smittevernsbestemmelsene.
•
Medlemstall. Pr. 01.01 2021 har LMF 1433
medlemmer. Det holder seg stabilt, men noe nedgang
på aktive misjonær ute gjør at medlemstallet går litt
ned i 2020. 11 nye medlemmer og 29 dødsfall er registrert. Det arbeides kontinuerlig med ny-rekruttering
og vi ser at personlig kontakt fungerer best for de fleste.
•
LMF har 73 grupper. To grupper ble nedlagt
i 2020 - Jondal og Hurum. Medlemmene fortsetter
som enkeltmedlemmer.
2.
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).
3.
LMF-utsendingene og andre misjonærer
•
Hjemvendte misjonærer er blitt spurt om
fortsatt medlemskap ved avsluttet tjeneste.
•
Endringer i 2020:
NLM: Inger Valbø reiste hjem og det er ikke valgt
noen etter henne.
Normisjon: Ingrid Øie Aamlie kom hjem og Silje
Svanholm Skogesal, Senegal ble valgt til ny utsending.
LMF var representert ved markering av hjemkomst for
førstnevnte og på misjonærinnvielsen til sistnevnte.
Vi takker utsendingene som avslutter, for godt samarbeid og fellesskap i tjenesten og nye ønskes hjertelig
velkommen. Se Misjonshilsen nr. 4-2020 for full oversikt over våre utsendinger.
4.
Økonomi
•
LMF har gode administrative rutiner og
regnskapet blir ført av Pilar Regnskap, lokalisert på
Gjennestad i nærhet til kontoret.
•
Antall avtalegirogivere er økende fra i fjor og
gir oss en sikrere inntekt. Vi ser at flere av gruppene
bruker denne formen i sin givertjeneste. Pr 01.01.2021
har vi fått 86 nye avtalegirogivere i 2020.
•
LMF tilgodeses med betydelige gaver,
både ordinært og testamentarisk. Se eget regnskap i
Misjonshilsen nr 2.21.
•
Hver LMF-utsending (17) fikk i 2020 kr.
140.000 i lønnsstøtte. I tillegg kunne Landsstyret innvilge en rekke prosjektsøknader. Totalt kr. 2.820.000, -

5.
Misjonshilsen blir redigert av daglig leder,
som innhenter stoff fra våre utsendinger og andre
samarbeidspartnere. Bladet er vårt ansikt utad og brukes aktivt for å rekruttere nye medlemmer.

Hilsen fra
LMF på Madagaskar

6.
Ansatte
Oddrun Flaat Amundsen ble fast ansatt som informasjonsmedarbeider i 40 % fra 01.08.2020. Det er godt å
være to i ulike ting som skal gjennomføres i løpet av
et år. Daglig leder Inger Marie A. Oppegård er ansatt
i 100%.
TAKK.
Landsstyret vil rette en stor takk til alle dere som har
vært engasjerte i LMF i 2020. Takken går til alle dere
medlemmer og grupper som har støttet helhjertet
opp om LMF på tross av Covid-19 med dens følger av
smittevernhensyn. Av samme grunn ble sommermøtet på Ansgar avlyst. Takk for gaver og forbønn!
Takk til utsendingene våre som har hatt et vanskelig
arbeidsår med endringer av planer, og har levd med
usikkerhet for reise og arbeid. Takk for misjonsinformasjonen dere deler med oss. Vi er med dere i forbønn.
Takk til samarbeidsorganisasjonene våre, misjonsselskapene, økonomi og regnskap, trykkeri og alle andre
som støtter og hjelper oss. Vi setter pris på det.
Takken går også til «Kontoret» ved Inger Marie for
den jobben hun gjør for LMF. Med henne vet vi at jobben blir gjort. Det har vært mange utfordringer i 2020
med endringer og avlysninger. Kontakten har blitt
opprettholdt med ringerunder til gruppene og andre,
telefonmøter og nettmøter. Takk for «Misjonshilsen»
som du har ansvar for. Bladet blir godt mottatt, er til
inspirasjon og gir oss aktuell misjonskunnskap. Takk
for godt samarbeid i Landsstyret.
Informasjonsmedarbeideren vår, Oddrun, ble fast ansatt i LMF fra 01.08.2020. Før det var Oddrun i prosjektstilling i 2 år. Takk for det arbeidet du gjør, og
den du er i kontakten med grupper og enkeltmedlemmer. Det har vært et vanskelig år med Covid-19, permisjon og endringer av planer.
Takk for at du har stått i alt dette. Vi er glade for at du
vil være med oss for å gjøre LMF kjent, øke rekrutteringen og for samarbeid og praktisk hjelp på Landsstyre-møtene.
Høydalsmo 31.01.2021.
Anne-Lise Bakken
Styreleder i LMF

Vi takker vår Gud for hans beskyttelse mot korona viruset.
Det er to år siden vi har hatt kontakt med dere i
Norge, så jeg som generalsekretær, vil gjerne fortelle hva som har skjedd siden sist og hva vi ønsker framover.
Vi fortsetter aktiviteten med å formidle evangeliet
ved å lese Bibelen i sammmenheng med misjonale
aktiviteter, bønnegruppe og diakonal tjeneste.
Vårt mål er å gi medlemmene våre kunnskap om
LMF sitt mål. Målet er å gi kunnskap om Jesus til
hele verden.
Vi bruker Alphakursene til undervisning og trening. Flere enn medlemmene våre har hatt glede
av kursene våre. Blant annet prestestudenter, ledere i ungdomsgrupper, søndagsskolelærere.
Gjennom Alphakursene har mennesker fått frimodighet til å dele vitnesbyrdet om Jesus i sitt
eget hjem, i kirken og i samfunnet de er en del av.
Nå spres Alphakursene til andre deler av landet
og er blitt et hjelpemiddel for å fortelle om Den
hellige ånd i mange av kirkens skoler.
Kursene er veldig nyttige i mange sammenhenger
bla i ungdomsgrupper, pargrupper, i kampen mot
vold mot kvinner og barn. Mange er blitt kristne
etter å ha deltatt på Alphakursene.
Vi ble invitert til å fortelle om Alphakurs for lutherske gruppeledere nord for Antsirabe på et møte
i fjor. I tillegg fulgte noen fra øya La Reunion med
på møtet via videokonferanse.
Hver tredje måned lager vi et nyhetsbrev. Nyhetsbrevet er viktig for medlemmene som kilde til informasjon og inspirasjon.
De ulike LMF regionene ønsker å få besøk av generalsekretæren. Vi ønsker å gjennomføre generalforsamling 10-12.august på Antsirabe.
Hils til alle LMFere i Norge!
Fred være med dere og deres familier.
I Kristus, LMF Madagaskar,
Rafaramalala Rufinne, generalsekretær.
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Legally signed by
Inger-Marie Andersen Oppe
10.03.2021
Legally signed by
Anne-Lise Bakken
11.03.2021

Lærernes Misjonsforbund 117. årsregnskap

Legally signed by
Elin Ann Øvensen
12.03.2021

Resultatregnskap
2020

2019

Gaver grupper og enkeltmedlemmer

NOTE 1

1 427 728

Testamentariske gaver

NOTE 1

200 000

958 031
658 300
3 723 762

16 356

124 501

Andre gaver
Kontingent

NOTE 3

271 755
2 562 639

728 750
365 560
304 507
6 863 411

904 090
2 870 000
125 851
443 323
4 343 264

800 455
2 325 000
109 312
431 180
517 615
4 183 562

-1 780 625

2 679 849

76 807

91 914

Ordinært resultat

-1 703 818

2 771 762

ÅRSRESULTAT

-1 703 818

2 771 762

-1 703 818

2 771 762

Innbetaling SM/GF
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

Personalkostnader
Støtte til organisasjoner
Trykksak (MH med porto)
Kostnader SM/GF
Annen driftskostnad (drift kontor)
Sum driftskostnader

Driftsresultat

Netto finansposter

NOTE 2

646 800

Disponeringer og overføringer:
Overført til/fra egenkapital
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Legally signed by
Liv Marie Wettergreen Jens
12.03.2021
Legally signed by
Kjersti Ruud
14.03.2021
Legally signed by
Mari Eikli
14.03.2021
Legally signed by
Liv Jorunn Koller
15.03.2021

Underskudd i 2020:
Som dere ser av regnskapet går LMF i underskudd rent regnskapsteknisk.
Grunnen til dette underskudd er at LMF deler ut innkomne midler året etter at de er bokført.
Men som balansen viser, så har LMF en god økonomi.
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(Kristent interkulturelt arbeid)
Kamerun

18

Møt en ildsjel
Liv Wettergreen Jensen
Misjonær i Pakistan i 29 år
Medlem i LMF siden 2008
Skrevet av Oddrun Flaat Amundsen, informasjonsmedarbeider i LMF
Det var en stor dag i livet til Liv Wettergreen
Jensen da hun som 12-åring ble døpt i hjembyen
Tromsø i mai 1954.
Kallet til misjonærtjeneste fikk hun som lita jente.
Etter lærerutdannelsen i Tromsø, reiste hun i 1969
til Pakistan som misjonær utsendt av pinsekirken Filadelfia i Tromsø, og var der i vel 3 år før
hun kom hjem igjen. Det hjemmeoppholdet som
egentlig skulle vare i 1 år, ble til 10 pga. omsorgsbehov i den nærmeste familien.
I 1983 gikk turen tilbake til Pakistan. Der var og
er det fremdeles, svært mange som ikke kan lese
og skrive. Et voksen opplæringsprosjekt som alledere var i gang og Liv ble aktiv med i dette. Gjennom menigheter ble mange lesesenter startet og
hun var med i opplegget der nasjonale underviste.
Blant annet ble voksenopplæring Livs store oppgave.
På senterene var det yrkesopplæring for skreddere, sveisere og snekkere. Samtidig som alle fikk til
bud om lese- og skriveopplæring. Liv holdt bibelundervisning for yrkesskoleelevene der Jesu liv var
det sentrale og innledende temaet. Dette ble etterfulgt av apostelgjerningene.
Mange opplæringssentre ble startet opp både for
jenter og gutter, men særlig for jenter var det et
stort behov. Da som nå kommer jentene sist i køen
i samfunnet når det gjelder utdanning. De lengter etter å få lære og etter hvert lære bort! En ung
jente som ved avsluttet opplæring fikk et nytestamente, utbrøt: Nå vil jeg starte søndagsskole, for
nå kan jeg lese og har nytestamentet !
Da Liv var i Pakistan, fikk hun tilsendt Misjonshilsen. Det å få følge med i LMF sitt medlemsblad,
var veldig bra. I forbindelse med arbeidet sitt

hadde hun mye kontakt med folk fra ulike kristne
organisasjoner, både norske og utenlandske, men
som pinsevenn, å få innsikt i arbeidet som LMF
støttet på ulike hold, satte hun stor pris på.
Dette resulterte i at da sommermøtet skulle holdes i Alta i 2004, tok Liv kontakt med LMF-kontoret for å finne ut om det var en LMF-gruppe i
Tromsø. Det fikk hun bekreftet og ettersom hun
skulle være i Norge den sommeren, kontaktet hun
Tromsøgruppen og fikk reisefølge til sommermøtet i Alta.
Liv kom hjem til Norge etter endt tjeneste i 2008.
Da ble hun pensjonist og medlem i Tromsø LMF.
Der setter hun stor pris på fellesskapet med kollegaer som stort sett har undervist på skoler i Tromsø. De er aktive pensjonister og hadde sitt første
møte for dette året i februar med besøk av Inger
Valbø.
Når jeg spør Liv om det er noe hun savner fra livet
i Pakistan, så svarer hun at savnet først og fremst
er knyttet til bibelundervisningen hun hadde for
guttene og jentene på opplæringssentrene og for
de ansatte på det lokale kontoret der hun hadde
base. De gikk f.eks. grundig gjennom brevene i NT
i en periode, og det var svært givende. Slik nærstudie, der man leser nøye vers for vers, stanser opp
og reflekterer sammen over teksten, det anbefaler
Liv for å bli enda bedre kjent med evangeliet.
På sommermøtet i Alta i 2015, ble Liv valgt inn i
landsstyret. Perioden i landsstyret avsluttes dette
året. Det har også vært en givende og interessant
oppgave forteller hun. Nå venter andre oppgaver
lokalt og sentralt. Vi takker for Liv for en spennende samtale og langtids engasjementet for LMF.
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Ny søndagsskole
i Finnmark!
Skrevet av Ragnhild Ljøkjel Knotten.
Frivillighetsrådgiver i Søndagsskolen Norge/ støttet av LMF.
Det er ikke hver uke – eller hvert år for den saks
skyld – vi får en ny søndagsskole i Finnmark!
Derfor er det ekstra gledelig når det skjer. Sist høst
fikk jeg reise til Kjøllefjord, i Lebesby kommune
,der de har startet opp søndagsskole i kirken noen
av søndagene det er gudstjeneste.
Jeg fikk møte Gunhild Kandal som hadde ei datter,
og et barn til på vei.
Vi hadde bare hatt mailkontakt i forkant, men da
jeg traff Gunhild, hørte jeg at hun var fra Trøndelag. Ja, da hun og mannen hadde flyttet dit og da
de fikk barn, ønsket de at datteren skulle få gå på
søndagsskole.
-Har dere familie her, eller er mannen din herfra
kanskje,? spurte jeg, som tenkte at det måtte være
åpenbare grunner for å bo i Kjøllefjord.
Selv hadde jeg brukt over seks timer på å kjøre de
over 40 milene dit fra Alta på tørre, fine høstveier.
Neida, mannen hennes var fra Vestland fylke og
de hadde ikke slekt her.
-Er det jobbene deres som gjorde at det var gunstig å flytte hit da? spurte jeg, fremdeles fokusert
på at det må være en god grunn for å flytte hit.
Nei. Gunhild jobber som farmasøyt på apoteket
i Kjøllefjord, men kunne ha fått jobb nesten hvor
som helst i landet med fem-årig farmasiutdannelse. Og mannen hennes jobber som fysioterapeut.
Hvorfor Kjøllefjord?
-Fordi det er vakkert her, sa Gunhild. Og fordi
Finnmark er eksotisk og spennende. Og fordi vi
hadde muligheten til å velge nesten fritt hvor vi
ville bo! Før vi fikk barn, var det ingen forventninger om at vi skulle flytte til en av plassene vi
kom fra.
Jeg kjente meg nesten litt skamfull over at jeg hadde tenkt som jeg gjorde. At man må ha en grunn
for å flytte til Kjøllefjord.
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Reisen min, fra Alta til Kjøllefjord i sol og 16
plussgrader i oktober, var magisk og nydelig!
Kjøreturen fra Lebesby over fjellet i retning Mehamn var spektakulær!
Gunhild hadde blitt leder av menighetsrådet og
fungerte som en brobygger mellom læstadianere
og andre kirkefolk. Gunhild har bakgrunn i Frikirken i Trondheim og har ikke så mye historikk
om unødvendige skiller som lett kan oppstå innen
Den norske kirke.
Jeg fikk møte Gunhild og to andre søndagsskoleledere i bygda og håper de får støtte og oppmuntring
slik at de ønsker å fortsette med søndagsskolearbeidet i kirka.
Vær med å be for Gunhild og familien og de andre
søndagsskolelederne i Kjøllefjord.
Og takk Gud for at han kaller og sender mennesker ut der de trengs, også i Norge! Jeg tror ikke
det er tilfeldig at denne familien har bosatt seg i
Kjøllefjord.
Gunhild Kandal er til høyre i bilde

På besøk i ”Det nye Jerusalem”
Skrevet av Åse Røsvik de Vargas, utsendt av Normisjon/ LMF i Ecuador
For eit par veker sidan besøkte eg ”Det nye Jerusalem”. Sjølvsagt er det namnet på ei lokalkyrkje.
Den ligg på eit stort høgt fjell, og eg er sikker på at
kyrkja «kom ned frå himmelen, frå Gud» som det
står i bibelverset.
For oss som kjem på besøk, blir forandringane i
denne kyrkja og bygda tydelege: nybygg og infrastruktur og utdanning. Familiane får nye inntekstskjelder, enker og farlause får solidarisk omsorg. Og kyrkja er samlingspunktet der lovsongen
nesten løfter taket.

For her i bygda er ingen blitt sjuke», fortel pastoren.
Eg skulle og møte Salomon, teologistudenten som
er heime på ferie og har praksis i menigheten sin.
Han forkynner på gudstenesta, og kan fortelle at
han også besøker nabomenigheten kvar veke, saman med ei gruppe ungdomar. «Det er dette eg
forbereder meg til.
Teneste for Gud og for folket her» seier han alvorleg.

Dei første misjonærane som hadde teneste i
Ecuador, ser det same når dei besøker gamle trakter etter 40-50 år. Det gjer fantastisk godt å sjå at
evangeliet fører velsigning med seg på alle plan.
Det gode overskygger kortsiktige frustrasjonar og
konfliktar.

Nede på landjorda igjen, frå heimekontoret, er eg
igang med papirarbeid og runder på offentlege
kontor.For no etter fire års venting, har vi fått grønt
lys for å avslutte misjonens registreringsnummer.
Heretter slepp vi den månadlege rapporteringa og
eg kan konsentrere meg heilt om oppfølginga av
arbeidet Normisjon fortsatt støtter.

Eg skulle besøke ungdomsgudstenesta, eit nytt
samlingspunkt for over 100 ungdomar i ”Det nye
Jerusalem”. Faktisk har dei no normale samlinger
midt i pandemien. «

No jobber vi med avtaler om ein ny vennskapsfase
mellom misjonen og nasjonale partnarar. Be om
velsigning over denne fasen! Be også for Salomon
og alle som har lederansvar i kirkene.

Ulike kirkekor i menigheten

Salomon og Zoila giftet seg nylig.
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Oppstart i Senegal igjen!
Skrevet av Silje Svanholm Skogesal, utsendt av Normisjon/ LMF i Senegal
Etter 10 måneders fravær av misjonærer fra Norge i Sénégal på grunn av korona, var det fint å være med
i teamet som nå har kommet tilbake for å gjenoppta arbeidet her.
Vi er her nå for første gang, og er så vidt kommet oss på plass. Vi har reist sammen med familien Haaland
fra Bergen som har vært her tidligere. I tillegg har vi med oss to ettåringer som har ansvar for barnehage
for barna våre.
Det har vært mye å henge fingrene i etter at vi kom fram.
Husene og bygningene har stått tomme lenge nå og de trenger stell etter en regntid og en høst med sterk
vind.
For min del har fokuset vært å få skolebygget i stand slik at jeg kunne sette i gang med den norske skolen
her. Akkurat nå er det tre gutter som går på den norske skolen her, en av dem er sønnen min. Og det er
tre barn i barnehagen. Vi venter fortsatt på at siste familie i teamet skal komme, familien Jøssang fra Jørpeland, som kommer i midten av mars. Da vil det bli to flere barn i skolen og tre flere barn i barnehagen.
Vi gleder oss veldig til det!
Akkurat nå er vi glade for å endelig å ha kommet i gang, og ha en fast hverdagsrytme. Det gjør godt for
oss både på skolen og i barnehagen, og de andre voksne i teamet som er i gang med å gjenoppta kontakten med venner og kjente i byen.
Fraværet gjennom koronatiden har vært et steg tilbake for misjonens pionerarbeid i byen.
Vi er glade for endelig å være til stede for å kunne snakke med, lære av og bli kjent med folket her.
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Nigerelva -Livsnerven i Mali
Skrevet av Kjersti Gangstø, utsendt av NLM/LMF i Mali

Vinden uler rundt hushjørna. Den er varm. Ikkje sånn deilig fønvind som ein kan ha om somrane i Norge, nei, den er varm. Gradestokken kryp oppover. 37,4 viser den i skrivande stund -i skuggen.
Og varmare vil det bli i løpet av månaden. Mali er ein innlandsstat. Livsnerven i landet er elva Niger
som kjem sigande frå Guinea. Den renn, nesten som i dvale gjennom Bamako, vidare nordover, for så
å svinga aust til Niger og får sin ende i sør på kysten av Nigeria. Elva Niger som gir liv til så mange…
Her i landsbyen er det ikkje alle som har brønn. Vatn blir bore i bøtter på hovudet eller køyrt i dunkar
på ei kjerre. Ofte blir vatnet henta om morgonen eller om ettermiddagen. Om du går på besøk til nokon,
blir du alltid tilbudt vant å drikka.
Jesus tilbyr vatn å drikka. Han var på reise. Kvilte ved ein brønn. Til tross for at han var sliten og tørst
hadde han tid til ei dame med eit vanskeleg liv. Ho fekk koma til brønnen med det levande vatnet. Og
ho drakk… «For eg vil ausa vatn over det tyrste og straumar over det tørre…» Jes. 44:3
Vær med å be om at naboane og vener må få bli kjent med Jesus -livets kjelde.
Følg Kjersti på Facebook på intern siden Landsbyliv. Be om å bli medlem.
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Regionsamlinger
17. april

8. MAI

FLYTTET TIL 4. SEPTEMBER

Samling for Vestland fylke

Sunnmøresamling

UTSATT TIL HØSTEN

Lørdag 4. september

Kl. 13-16

Sted: Knarvik Misjonshus

Sted: Borg
Inger Valbø taler

På grunn av Corona utbruddet kan
arrangementer våren 2021 bli avlyst eller utsatt til høsten 2021.
Det blir sendt ut invitasjon til alle medlemmer og grupper
i de aktuelle områdene!
Alle LMFs arrangementer avholder i forhold til gjeldene smittevernregler.

Jubilerende grupper 2021
115 år Bodø, feirer internt
110 år Tromsø
105 år Larvik
100 år Horten, feier høsten 2021 med besøk av daglig leder
75 år Harstad
75 år Mosjøen, besøk av informasjonsmedarbeider
70 år Rolvsøy, besøk av daglig leder
65 år Os
65 år Rakkestad/ Degernes
60 år Måløy, feirer internt
60 år Stranda, feires på Sunnmøresamling 4. september
55 år Rana, besøk av informasjonsmedarbeider
5 år Sunnmøre LMF, feires på Sunnmøresamling 4. september

Å vaske føtter
Skrevet av Laila, utsendt av Frikirken/LMF i Midt Østen
Forrige uke trengte jeg og kollegaen min å ta en
vanskelig samtale med den eneste troende kvinnen
vi kjenner i vår region. Hun er i løpet av vinteren
blitt kontaktet av en utenlandsk sekt som kaller
seg kristne, og treffer dem nå for disippelgjøring
hver morgen og kveld. For kvinnen er sekten et
stort svar på bønn. Hun har vært alene troende i
sitt område lenge og savnet et nært fellesskap.
Nå har hun noen som hun opplever investerer i
henne, og bygger henne åndelig opp.
Kollegaen min og jeg har ikke helt visst hvordan
vi skulle forholde oss til dette. I forrige uke fikk
vi mail fra andre kirkeledere som fortalte oss mer
om sekten og hvordan flere har forlatt sine fellesskap for å bli med der. Vi opplevde at vi skulle dra
til vår venninne og advare henne tydelig. Dagene
før vi skulle dra, ba jeg over hva jeg skulle si. Jeg
opplevde at Jesus la på hjertet mitt å vaske beina
til venninna vår, mens jeg selv tenkte at jeg ville
komme med en kraftigere formaning. Stemmen i
hjertet mitt vant og jeg tok med håndkle, vaskefat
og varmt vann på termos. Mens jeg vasket beina til
venninna mi, og minnet henne om hvor verdifull
hun er, og om Jesus som tjente sine nærmeste, så
jobbet Gud i hjertene til oss alle. Vi fikk en god og
verdifull samtale. Vær med og be om beskyttelse
over henne, og at hun ikke skal komme bort fra
Jesus – livets kilde.
Som familie har vi tatt flere valg de siste årene som
nå gjør det naturlig og riktig for oss, å ta det store
valget om å avslutte tjenesten vår i Frikirken.
Det oppleves underlig å tenke at ti års tjeneste nå
går inn i sluttfase og at vi bare har tre måneder
igjen her vi bor. Samtidig opplever vi å gå i ferdiglagte gjerninger.
Jeg har takket ja til fast lærerjobb ved Evje barneskole i Bærum, og mannen min har også blitt
innkalt til intervju for en jobb innenfor sitt inge-
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niør-yrke. Leiligheten vår i Drammen er utleid til
1.juni, og blir klar til vi kommer hjem.
En kollega fra skolen vår her vil sammen med sin
familie, kjøpe hele hjemmet vårt her. De vil overta
alt slik det står, så vi kan pakke oss enkelt ut herifra.
Be gjerne for oss denne våren, og sommeren. Både
mannen min og jeg har avsluttet misjonstjeneste
før og har erfaring med hvor tungt det kan værefølelsesmessig.

Nytt fra kirkene
i Hong Kong
Skrevet av ”Margrete”.
Den 1. juli 2020 trådte den nye sikkerhetsloven i
kraft i Hong Kong. Selv om den ble lagt til Hong
Kongs mini grunnlov vedtatt i Beijing, har den i
praksis makt til å overstyre det eksisterende rettssystemet. Loven er spesiell i den forstand at forbrytelsene som beskrives, ikke klart definerer hvilke handlinger som kan straffes med fra 3 år til en
livstidsdom.
Sikkerhetsloven og inngrep i folks bevegelsesfrihet på grunn av Covid-19 pandemien, fungerte
som en effektiv stopper for protestene som startet sommeren 2019. Sosial orden ser ut til å være
gjenopprettet, men til en svært høy pris. Ingen
forsoning har funnet sted mellom myndighetene
og demonstrantene. Istedet har myndighetene
arrestert en rekke profilerte ledere for demonstrasjonene, samt politikere i den lovgivende forsamling som støttet kampen for demokrati. Valget
som skulle funnet sted i september 2020 ble utsatt,
begrunnelsen som ble gitt, var pandemien. Flere
profilerte politisk kommentatorer og eieren av den
ledende opposisjonsavisen, har også blitt fengslet.
Sivile embetsmenn må avgi ed om lojalitet til
grunnloven. Lærere som tar opp kontroversielle
politske spørsmål for diskusjon i klasserom, blir
sagt opp og mister lærerlisensen sin. Kausjon blir
ofte ikke gitt for de som blir arrestert for brudd på
sikkerhetsloven.
I samarbeid med det nasjonale sikkerhetsrådet
,skjerper regjeringen kontrollen over utdanning,
sosiale tjenester og rettsvesen. Mange er redde for
at ed etterhvert vil avkreves for alle som arbeider
i stillinger, der de er subsidiert av myndighetene.
Skjer dette, kan det påvirke mange kristne organisasjoner og lag.
Nesten 50% av alle sosiale tjenester i Hong Kong
leveres av kristne organisasjoner og kirkesamfunn.
Den katolske kirke har påbudt alle sine 190 skoler

i Hong Kong å fremme den «Rette» forståelse av
sikkerhetsloven, Kinas nasjonalsang og nasjonal
identitet. Noen kirkeledere har gått offentlig ut og
sagt de støtter Sikkerhetsloven – andre har uttrykt
sin protest.
Endel land har nå vedtatt å ta imot immigranter
fra Hong Kong. Folk født i Hong Kong før 1997
blir tilbudt å kunne bosette seg i Storbritannia via
et pass som heter «British Nationality Overseas»
og kan bli britiske statsborgere etter 6 år. De kan ta
med seg sine familiemedlemmer. Over 3 millioner
av Hong Kongs 7, 5 millioner innbyggere kan ta i
bruk den retten. Man antar at i løpet av de neste 5
år vil fra tre hundre tusen, til en million reise.
Dette vil påvirke kirken sterkt!
For det første er det mange kristne blant de arresterte.
For det andre er det mange menigheter som er
dypt splittet i spørsmålet om de støtter myndighetene eller de som kjemper for demokrati.
For det tredje vil utvandringsbølgen påvirke kirken, da ca. 16% av byens befolkning er kristne.
Mange av de som vil flytte ,er folk fra middelklassen og folk med utdannelse. I den evangelisk-lutherske kirken i Hong Kong som har 50 menigheter
, er det i dag 10 menigheter som ikke har prest. I
løpet av de neste 5 årene vil 20 av de 40 nåværen,de prestene pensjonere seg. Det står få nye prester
klar til å ta over. Det er sannsynlig at blant de 20
prestene som ikke skal pensjonere seg i løpet av de
neste 5 årene, vil mange også forlate Hong Kong i
tillegg til mange andre kristne.
Husk å be for de kristne i Hong Kong
Skribentens identitet er endret av sikkerhetsmessige hensyn.
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50.000
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Fra daglig leder
“I dine fotspor vil vi finne
vår vei dette året!”
Inger Marie A. Oppegård
Jeg leste denne bønnen i begynnelsen av 2021 og
den har fulgt meg siden.
Bønnen blir en stadig påminnelse. Vi kan tenke,
planlegge og legge til rette, men det er Gud som
gir veien. Evangeliet har alltid funnet en vei i
skiftende tider.

Men dette siste året har lært mange av oss en lekse
om at det kan plutselig komme endringer.

Å arrangere eller ikke arrangere Generalforsamling
har vært et tema som har fulgt meg lenge.Det er
argumenter både for og i mot, og mange ulike
hensyn å tenke på.

Landstyret ønsker å oppfordre flest mulig til å
melde seg på slik at vi får en høy valgdeltakelse på
GF.

Jeg er glad for at Landsstyret tok den endelige
avgjørelsen om å arrangere en mini GF på
Gardermoen i år . Så kan vi se fram til 2022 og
120 års jubileet til LMF i Oslo på Rønningen
Folkehøgskole.
I et samfunn som vårt hvor så mye organisert, det
legges så mange planer og vi regner med at vi har
det meste under kontroll.

LMF har siden starten i 1902 levd i fotspora etter
Gud og funnet veien gjennom skiftende tider og
ulike utfordringer. Det skal vi fortsatt gjøre i 2021.

I løpet av 2020 har vi gjort mange ting for første
gang og det er blitt til spennende læring og nye
erfaringer.
La oss fortsette med å tenke nye tanker og finne
nye veier i Guds fotspor i 2021!
Takk for at Du er med på å gi kunnskap om Jesus
til hele verden!
Du er med på at flere kan få gå i Jesu fotspor i 2021

TAKK
til alle som melder adresseendring!
LMF-kontorets adresse er:
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE
E-post: laermisj@laermisj.no
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MINNEORD
Sigrid Braut

Sigrid Hansen

Sigrid Braraut var fødd 24.02.1925 i
Klepp og døydde 06.01.21, trygg i trua
på Jesus Kristus, vår frelsar og forsonar.
Sigrid utdanna seg til lærar, og ikkje
lenge etter reiste ho til Kamerun som
misjonær i 1954-1981 og 1990-1992.
Ho vart LMF sin utsending i 19601980.
I Kamerun jobbet hun bla. som leder
for skolearbeidet.
Etterat ho kom heim, var ho trufast
med i Klepp LMF. Ho kunne fortelja
mykje interessant frå arbeidet i
Kamerun, og vi andre i gruppa vart
gong etter gong imponerte ober alt ho
hugsa. Vi er svært takksame for alt ho
gav oss.
Ho engasjerte seg og i arbeidet for
flyktningar og asylsøkjarar.
Her fekk ho vera til stor hjelp for
mange.
Me lyser fred over Sigrid sitt gode
minne!

Vårt eldste medlem i Rana LMF,
Sigrid Hansen, født 08.08.1920 døde
24.12.2020.
Sigrid ble kjent med LMF på Nesna
lærerskole under krigen og vært trofast
i arbeidet til det siste. Hun hadde sett
og opplevd lyset av Guds herlighet, og
ville så gjerne det skulle nå ut til hele
verden.
Fred over hennes minne.

Klepp LMF

Døde

Klara Jendine Hveding, Tromsø LMF
Eldfrid Sæter Grimstad, Hareid/Ulstein LMF
Wenche Marie Myklebust, Ørsta LMF
Jorunn Aarthun Ims, Egersund LMF
Astrid Vaskinn, Harstad LMF
Torveig Kivle, em Kragerø
Jenny Kaarigstad, em Kristiansand
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For Rana LMF Gudrun Strand

Landsstyremøte 19.03.2021
Aktuelle saker:
1. Avlysning av ordinær generalforsamling 2021 på Bakketun.
2. Forberedelser til digital generalforsamling 2021 på Gardemoen.
3. Fordeling av støtte til utsendinger og prosjekter for gaver mottatt i 2020.
4. Nye utsendinger for Frikirken: Rut Kari Topland, Japan og Helene, Midtøsten.
5. Godkjenning av årsregnskap 2020.

TAKK!

Gaver fra grupper
Korreksjoner

Takk til alle som bruker KID når de betaler medlemskontingent eller sender inn gaver fra grupper. Det er
ikke nødvendig å merke med noe annet enn kid nr.
Kid nr. inneholder alle opplysninger som vi trenger
for å registrere gaven/kontingentet på rett sted!

Porsgrunn: 20.050,Fredrikstad: 26.750,Askvoll: 12.695,Karmøy: 12.500,-

Takk til alle kasserere for en god innsats for LMF!
Dere gjør en viktig jobb!

Nye medlemmer
Else Marie Olsen, gruppemedlem, Rana LMF
Inger Valbø, em, Sjøholt
Inger Elisabeth Bjørge, Skien LMF
Velkommen som LMF-medlem!

Her er vårt vipps nr.

Fortell noen om LMF,
LMF er ingen hemmelighet!

104032
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På siste siden...
Har du fortalt naboen om LMF?
Vet du om noen som kunne likt å høre mer om LMF?
Tips oss gjerne, så kan vi sende ut mer informasjon!

La oss bli flere i LMF!
Send oss navn eller be de ta kontakt på mail/tlf!
Tlf: 41046934
Mail: laermisj@laermisj.no

Besøk gjerne vår hjemmeside!

www.lmisj.no
/Lærernes Misjonsforbund

