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“Tro, håp og kjærlighet”

Det er langfredag. Jesus blir korsfestet. En 
av forbryterne som også er korsfestet sier: 

Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike! Jesus 
svarer: Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være 
med meg i Paradis. Bibelen forteller oss at ingen 
kommer til Faderen uten ved Jesus. Røveren gjorde 
det rette, han henvendte seg til Jesus. Jesus døde 
også for ham, og Jesus gav ham håpet om evig liv.
En utslitt kvinne som har hatt blødninger i tolv 
år satser på Jesus. Hun har et brennende ønske 
om å bli frisk. I tro og håp utfører hun den lille 
handlingen som er å berøre kanten av Jesu kappe. 
Jesus ser henne og vet om hennes problemer og 
svarer: Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.

En dag kommer det en offiser for å be Jesus om 
hjelp. Det er ikke for han selv, men for en tjener 
som er lam. Offiseren drar til Jesus med et håp om 
at han kan hjelpe. Den lamme tjeneren er ikke med. 
Offiseren sier: «Si bare et ord, så vil gutten bli frisk.» 
Jesus svarer: En slik tro har jeg ikke funnet noen 
steder i Israel. Gå hjem! Det skal bli som du trodde.
Dette er tre av Bibelens fortellinger som viser 
tro på Jesus. I møtet med Jesus, ligger det en 
forventning og et håp om forandring. Jesus 
svarer med kjærlighet, ja helt til døden. Det 
er denne kjærligheten vi i LMF er med på å gi 
videre, med kunnskap om Jesus til hele verden.
Her på jorden er vi Jesu hender og føtter. Å 
formidle håp og kjærlighet gir glede, og glede 
gir ofte håp og opptimisme hos dem som sliter. 
Tenk litt annerledes. Er det noen du kjenner som 
du kan gå til, eller invitere på litt hverdagsglede?

Mange av hverdagsgledene får vi gjennom sansene 
våre, eller mestring av ulike slag. Sang og musikk 
kan gi glede for hørselen og hjertet, det kan også 
et fossefall, barnelatter, en kjær stemme, eller 
lyden av en bil som kommer. Nå kommer den 
eller de som jeg har ventet på. En glede for synet 
kan være naturen med all sin herlighet. Lykke 
kan være duften av kanel og fersk gjærbakst, en 
god middag, et rent hus, av natur, hav og skog.

Lykke kan være å se en god film, lese ei bok, 
en reiseopplevelse og få et brev, et smil, en 
hilsen, skape noe nytt, være kreativ,  løse et 
problem eller møte venner etter lang adskillelse.  
Mange av disse hverdagsgledene kan vi dele 
med andre i vår nærhet som trenger fellesskap, 
oppmuntring, hvile, glede og håp. «Mindre 
alene sammen» var et slagord på en av TV-
innsamlingsaksjonene. Det er en mening med at 
du bor der du bor. I tro og håp berørte en kvinne 
Jesu kappe. Kraften i et slikt møte er den Guds 
kjærlighet vi skal formidle videre. Troens kraft som 
gir håp i dette livet, og som gir oss løfte om evig liv. 
Jesus sa: «I dag skal du være med meg i Paradis.»
 
Lær oss elske hverandre, og se hva det er, du har 

ment med at vi bor der vi bor!
Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær, La 

ditt ord nå ut til hele vår jord!

LEDER

Styreleder Anne Lise Bakken

Å formidle håp 
      og kjærlighet gir glede...
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Spørsmål til samtale:

 
1.  Hva betyr det å leve i håpet? 

2. Les Salme 23, og del hva disse versene 
betyr for dere. 

3. Hva forbinder dere med symbolet ankeret 
som et håpssymbol?

Jeg har tenkt litt på skilpadden i det siste. Når det 
blir for truende og bråkete rundt en skilpadde, 

trekker den seg inn i skallet. Slik trenger vi 
og å trekke oss vekk fra det som forstyrrer og 
distraherer oss, og etablere oss selv i et sted med 
fred og stillhet, et sted med håp. Hos Gud. Hos 
Han som ønsker å tale til oss. Og for å høre Guds 
stemme trenger vi å bringe både vår kropp og sjel 
til ro. 

Som nordmann i Etiopia blir jeg ofte oppmuntret, 
men og utfordret, av etiopernes ukompliserte tro 
på Guds ord og Hans løfter. Vi i Vesten er flinke 
til å rasjonalisere, og vil ha bevis på alt. Troen er 
blitt noe privat som vi ikke snakker høyt om i den 
offisielle sfære. I tillegg er vi omfavnet av pensjoner 
og forsikringsordninger som sikrer oss opp skulle 
noe skje. Ikke slik med etioperne, som i følge en 
rapport fra januar 2018, samtidig er det mest 
religiøse landet i verden. (sammen med fire andre 
som og skårer 99%), og som setter sitt håp til Gud. 
Samtidig er det et av de fattigste land i verden. Det 
fordi de ikke har annet enn Gud å håpe på at de 
er så religiøse? Ja og nei. Jeg tror det bunner i en 
dyp erkjennelse av at Alene i håp til Gud er min 
sjel stille. Fra Ham kommer min frelse, som det 
står i Salme 62.1. Ikke en virkelighetsflukt, men en 
opplevd virkelighet av at det er kun når en fester 
blikket på Jesus, troens opphavsmann og fullender 
(Heb 12,2) at sjelen finner ro. 

At uroen inni en og rundt en viker plass for en fred 
som ikke kan forklares, som ikke oppnås ved at en 
stadig skaffer seg flere ting eller går på flere kurs i 
selvrealisering, men heller ved at en senker farten 
og bruker mer tid i Guds ord. For det er kun der 
man finner ut hva det er som gir håp i en på mange 
måter forvirret verden. 

Der finner vi svart på hvitt den dype sannhet at 
vår rettferdighet er i Kristus, og at vårt håp ikke 

kommer an på hvor materielt rike eller fattige vi 
er, hvor gode eller dyktige vi er, men kun kommer 
an på Kristus og hva Han har gjort for oss, slik det 
står i 2 Kor 5, 17-21.  

Vi tenker ofte på skilpadden som en treg skapning, 
den som alltid taper i løpet med kaninen. Men den 
har faktisk mye godt å lære oss! Kanskje vi burde 
gjøre som den oftere; trekke oss vekk fra bråk, 
nonsens, forventinger, kav og mas, og stille vår sjel 
til ro hos Gud, for bare der finner min sjel håp! 

«Vi lever i håpet…..» er et vanlig brukt uttrykk. 
I håpet om at det skal gå oss og våre nærmeste 
godt i livet.  Vi lever i håpet om at flere skal melde 
seg som medlemmer i LMF og at våren skal bli fin 
eller sommeren bedre enn forrige år.
Ofte og kanskje aller mest lever mange i håpet 
om at en kjær person skal bli frisk etter lengre tid 
med sykdom.Hva kan være grunnen til at vi så lett 
nevner håpet, når vi fornuftsmessig vet og ofte 
erfarer at tilværelsen kan være svært utfordrende ?  
Det gode livet blir ofte definert som det å kjenne 
seg lykkelig ! Og hvor finnes lykken ? 

Lykken synes i mange sammenhenger å skulle 
finnes et sted der vi kan leve ut alle våre drømmer, 
ønsker og materielle behov som til enhver tid 
måtte dukke opp.  Men henger dette sammen med 
det håpet vi innerst inne bærer på ? Nei, vårt håp 
ligger på et annet plan og er forankret i troen på 
Jesus, Guds sønn. Vi kjenner symbolene på tro, håp 
og kjærlighet:  Tro -kors, håp-anker og kjærlighet 
- hjerte. Håpet er et anker i tilværelsen. Det holder 
oss festet til grunnfjellet, Guds kjærlighet til alt det 
skapte.Gud elsker hver og en av oss lidenskapelig.
 
Oskar Stein Bjørlykke beskriver noe av dette i 
denne bønnen som står i Norsk salmebok:

VI  VENTAR
Jesus,  vi skal alltid koma.

Du ventar.
Så snur du alt om til sist.

Du er den som kjem.
Vi ventar.

Vårt håp som kristne er Jesus Kristus og 
vandringen med ham. Han har lovet å være med 
oss alle dager inntil verdens ende. 

I misjonsbefalingen Matt. 28.18 -20 leser vi: Da 
trådte Jesus fram og talte til dem: Jeg har fått all 
makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør 
alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens , 
Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å 
holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med 
dere alle dager inntil verdens ende.

 Enten vi tar del i et givende fellesskap eller vandrer 
i ensomhet og mørke, så kan vi leve i vissheten om 
at Gud er med oss. 
Herren er min hyrde Salme 23.2 og 4.:  Han lar 
meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der 
jeg finner hvile», men «Om jeg enn skulle vandre i 
dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du 
er med meg. Din kjepp og din stav de trøster meg. 

Som kristne kan vi med frimodighet si : Jeg tror og 
håper!  Jeg tro på Jesus Kristus og de løftene han 
har gitt oss.  Han er med oss alle dager.
Gjennom seieren over døden har han gitt oss håpet 
om at det finnes et annet liv for alle mennesker 
uansett hvor vi er i denne verden.

Andakt av Oddrun Flaat Amundsen, informasjonsmedarbeider i LMF

Håp 2
Andakt av Berit Østby, Promisio/lMF utsending i Etiopia

Håp 1

Spørsmål til samtale:

 
1.  Hvor er dine hvilesteder?

2. Les sammen Hebreerne 12,1-3.   

3.  Del deres erfaringer med Salme 62.1.

Bibeltekst: Bibeltekst:
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  Bønnestund

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

     Personer og saker som er nevnt i dette bladet

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

arbeidere
for å høste inn grøden sin. 

Matt 9,37 b-38

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

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.

Kjære LMF`ere!

Sist jeg skrev var det julehøytid. Nå har vi akkurat 
avsluttet feiringen av Jesu død og oppstandelse. 
Denne påsken har for meg vært litt spesiell, eller 
annerledes er vel et bedre ord. Når man ikke 
feirer påske hjemme, får man ikke så mye gratis 
når det kommer til den gode påskestemningen. 
Og jeg må innrømme at jeg savnet det litt. Men 
samtidig kom kjernen, grunnen til at vi feirer 
påske, mye tydeligere fram. I påsken og tiden før 
har jeg brukt en del tid på å lese påskeevangeliene 
og jeg føler at ting har blitt mer levende. 
Ikke bare hva Jesus har gjort for oss, men 
disiplene og de andre som var med, bare litt 
mer fra sidelinjen. Spesielt tiden mellom 
korsfestelsen og oppstandelsen. Tenk på 
hvordan disiplene må ha hatt det. De bærer 
på et håp om oppstandelse, samtidig som 
de også kanskje er litt redde. Kanskje noen 
av dem tvilte litt på om han ville stå opp, 
mens andre kanskje var sikre.  Selv om 
man håper på noe, kan man av og til bli litt 
usikker. Vil det skje? Er det mulig? 

Da vi bestemte oss for å dra til Senegal hadde jeg et 
håp om at folk her skulle få møte Jesus, at vi kunne 
være med å utgjøre en forskjell. Det håpet har jeg 
fortsatt. Og jeg håper og tror at vi allerede gjør det. 
Men jeg kjenner også at jeg sammen med håpet, 
må be om en god porsjon tålmodighet. For ting 
kan ta tid. I en pionerfase som vi er i nå, så er det 
ikke slik at de store resultatene kommer på rekke 
og rad. Men vi ser små glimt, glimt som viser at det 
vi håper vil skje, kanskje kan komme til å skje. Gud 
jobber i mennesker. Det er hans arbeid, Han som 
frelser. Vi har som team brukt en del tid på å lese 

bøker som handler om bønn, plante menighet i en 
muslimsk kontekst og hvordan dele evangeliet i en 
muntlig kultur. Dette gjør vi for å bli enda bedre 
forberedt. Vi bruker tid i bønn. Dette er selve 
kjernen i arbeidet. Det er her vi bygger grunnlaget 
for arbeidet, det er her det vi håper kan skje. Søk 
først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få 
alt det andre i tillegg. Bønn skaper håp! Tusen takk 
for at dere er med og ber. Det setter vi utrolig pris 
på. Gleder meg til å se mange av dere i sommer på 
sommermøtet i Stavanger. 

Hilsen fra
        Senegal                  

Av Ingrid Aamlie, Normisjon/LMF utsending  i Senegal
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Mitt navn er Laila og jeg er skikkelig takknemlig 
for at jeg denne våren blir ny LMF-utsending. 
Mitt første møte med LMF var tilbake i 2006, og 
jeg ble glad i organisasjonen fra første stund. La 
meg gå litt tilbake i tid og forklare dere. 
Da jeg var nyutdannet lærer i 2005 ønsket jeg å gi 
noe tilbake til Frikirken, som hadde betydd mye 
for meg under lærerstudiene. Frikirken trengte en 
lærer som kunne reise til Mali. Selv om både Mali 
og Vest-Afrika og misjon generelt, var relativt 
ukjent for meg, kjente jeg at det var det Gud 
ønsket. Etter bare en måned eller to, kom det post 
til meg. Det var LMF sitt medlemsblad. Slik ble 
jeg kjent med LMF. For hver gang jeg leste bladet, 
ble jeg oppmuntret av å høre fra ulike utsendinger 
og hva Gud gjør rundt i verden og for alle dere 
hjemme i Norge som så trofast samles i bønn og 
fellesskap i LMF-grupper. Jeg ba til Gud  om at  
hvis jeg fikk gleden av å reise ut som «ordentlig 
misjonær» måte jeg få bli LMF-utsending. 

Underveis i tjenesten min i Mali vokste kallet om 
å reise til min fars hjemland seg sterkt. Min far er 
fra et land som regnes som et av de minst nådde 
folkeslagene i verden, og i sommerferiene fra Mali 
tilbrakte jeg både tid i det landet og i Norge. Jeg 
ble overasket over at familien min der ikke kjente 
noen kristne, og at de ikke visste om det fantes 
noen kirker. 

Jeg ba til Gud om at jeg måtte få flytte i tjeneste for 
Han til dette landet jeg opplevde så tilknytning til, 
men ba konkret om å få reise dit som gift kvinne, 
fordi jeg ikke så for meg at jeg kom til å klare å bo 
der alene som enslig. 

I 2009 flyttet jeg hjem til Norge og begynte på 
masterstudie. Samme året fikk jeg høre om en som 
het Jarle, som også hadde et sterkt kall til samme 
land som meg. Jeg bestemte meg for at han var det 
jeg skulle gifte meg med! Jarle fikk også høre om 
meg gjennom felles bekjente og begynte å spare til 
bryllup. Målet for oss begge med ekteskap var altså 
klarert på forhånd, nå gjenstod det bare å treffes, 
bli kjent og faktisk se om vi trivdes i hverandres 
selskap. Og det gjorde vi! August 2011 giftet vi 
oss, og hadde et flott år i Norge før vi endelig i 
2012 flyttet til landet vi opplevde så sterkt at Gud 
kalte oss til. 

Vi begynte livet vårt der i nærheten av en stor 
by, og fikk en god start på tjenesten vår. Det gikk 
likevell ikke lang tid før vi opplevde at Gud kalte 
oss til en by oppi fjellene i øst. Lederne våre sa at 
vi kun fikk lov å flytte om vi fikk med oss minst en 
annen familie slik at vi hadde et team rundt oss. 
Vi ønsket også å få oss en jobb, slik at vi hadde en 
legitim grunn til å være i byen. I løpet av de neste 
årene dro vi jevnlig på bønneturer til byen, og ble 
kjent med de tre troende som viste seg å bo der. 
De fortalte oss at de i mange år hadde bedt Gud 
om å sende kristne arbeidere til byen deres, og slik 
ble både de og vi oppmuntret til å fortsette å prøve 
og få oss et team og en jobb. Året 2017 ble året 
med de store bønnesvarene i forhold til det. En 
familie fra Sør-Korea opplevde at Gud kalte dem 
til å arbeide med oss. I tillegg tok mannen min og 
jeg videreutdannelse som engelsklærere, og fikk 
begge tilbudt arbeid på en av de mest anerkjente 
privatskolene i den store byen. 

Høsten 2017 flytta vi dermed østover, og 
høsten 2018 kom den koreanske familien 
flyttende. Vi stortrives begge familiene, og 
har opplevd helt konkret at Jesus har gått 
foran og forberedt vei og hjerter til folk for 
oss. 

Like etter at den koreanske familien hadde 
kommet fikk vi oss et annet nytt, stort 
bønnesvar! Sommeren 2018 fikk vi telefonen 
om at vi var blitt tildelt ei nydelig liten jente 
fra Burkina Faso. I desember 2018 avsluttet 
vi jobben som engelsklærere i byen vår, og i 
januar 2019 flytta vi tilbake til Norge, før vi 
reiste til Burkina Faso på hentereise. 

Nå bor vi som familie på tre i Drammen og 
blir her dette året. Vi kommer til å ha en tur 
tilbake til byen oppi fjellene til høsten, men 
hovedsakelig dette året er vi hjemme og 
knytter oss sammen som familie. Det er et 
privilegium å få være i Norge og ikke minst 
få lov til å ha masse kvalitetstid sammen 
med datteren vår. Det legger seg også til 
rette med besøk til bønnepartnere, og blant 
annet blir vi med på LMF sitt sommerstevne 
i Stavanger. Vi ser fram til å møte dere, og 
ikke minst ha dere med som støttepartnere 
i årene framover, når vi som familie på tre 
igjen skal bosette oss i et av de mest unådde 
landene i verden. Av sikkerhetshensyn 
skriver vi ikke navn på land og by, men for de 
av dere som vil ha kontakt med oss kan dere 
ta kontakt med LMF, så vil de videreformidle 
kontaktinformasjonen vår. 

Varm hilsen fra Laila og Jarle, med Hannah.

Av Laila, Frikirken/LMF utsending til Midt Østen

Ny utsending fra Frikirken 

I Sak 9,12 står det: Vend hjem til borgen, dere 
fanger som har håp!

Det faller i en bibeloversetters lodd å måtte 
velge hvordan et utsagn på hebraisk eller 
gresk skal uttrykkes best mulig på norsk. 
Genitivsforbindelser løses ofte opp for å gjøre 
mottakerspråket mere ledig. Setningsleddet 
«Dere fanger som har håp» består av to ord i 
en hebraisk genitivsforbindelse. Mere direkte 
oversatt kunne de fem ordene også oversettes 
«håpsfanger».

 Jeg synes uttrykket «håpsfanger» er så 
fint. Det er kanskje litt tungt, men det 
understreker at vi som troende aldri må gi 
opp håpet. Vi er fanget av håpet og vi kan 
ikke gjøre annet enn å håpe, selv i en svært 
vanskelig situasjon. Vi er kalt til å bevare 
håpet selv i de mørkeste og vanskeligste tider. 

«Håpsfanger» er på en måte sammensatt 
av to motstridende ord, et positivt ladet 
ord «håp» og et negativt ladet ord «fange». 
Men å være bundet, å være fange, blir likevel 
vendt til noe positivt når håpet styrer det.
 
Det blir som fisken i vannet. Fisken er 
bundet av vannet, men uten vann dør den. 
Vannet gjør fisken fri. Slik er det også med 
oss mennesker. Uten håp «dør vi». Men som 
fanger  av håpet, har vi håp både for dette 
livet og det kommende.

For i håpet er vi frelst!  Rom 8,24

 Av Elisabeth E. Levy, utsendt av Israelmisjonen

Håp
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Marianne Jacobsen, Frikirken/LMF-utsending i Japan

Denne vinteren og våren er det spesielt tre 
ting som har preget tankene mine. I høst fikk 

vi den triste beskjeden om at Julia (5år), yngste 
datteren til kollegaene mine, familien Topland 
ble diagnostisert med uhelbredelig hjernekreft. Et 
sjokk for familien og resten av misjonærflokken. 
Fram til jul var Julia innlagt på sykehuset og fikk 
livsforlengende strålebehandling, rett før jul ble 
hun skrevet ut av sykehuset med oppfølging fra 
sykehus og hjemmedoktor. Familien opplever 
utrolig mye omsorg og forbønn fra mennesker 
rundt dem og opplever at Gud er nær i en 
vanskelig tid. Det er samtidig vondt å se hvordan 
sykdommen preger Julia. Tiden framover er preget 
av uvisshet. Vi ber og tror på et mirakel for Julia, 
samtidig som vi vet at hun er trygg i Jesu hender 
uansett hva som skjer. 
Ikke lenge etter at Julia ble syk, kom det et team på 
4 studenter fra Bibelskolen i Grimstad som skulle 
være hos oss fram til slutten av mars. Jeg har vært 
mentor for dem og det har vært utrolig fint å bli 
kjent med dem og bruke tid sammen med dem. 

Jeg er veldig imponert over hvordan de har stått 
på, bygget mange gode vennskap og fått vise Jesu 
kjærlighet til mange. 4,5 måneder går utrolig fort 
og plutselig må vi ta avskjed. Da jeg tar avskjed 
med teamet, så tenker jeg på min egen avskjed 
som kommer i juni. Jeg har bestemt å avslutte 
tjenesten min i Japan og flytter tilbake til Norge. 
Opplever at Gud leder meg videre, men jeg vet 
ikke til hva enda. Nå som det begynner å nærme 
seg så kjenner jeg at det er mange blandende 
følelser. Glede, sorg, savn, forventing osv. Det er 
mange jeg har blitt veldig glad i som det blir trist 
å reise fra. Når jeg drar, så er det fint at Frikirken 
sender ut nye misjonærer. Helga Irene og Andres 
med sønnen deres Aron Elias på snart 2 år, landet 
i Nagoya 1. april, så vi får noen måneder sammen 
før jeg drar. Be gjerne for dem og en god start i 
Japan.
Tusen takk til alle i LMF som har bedt for meg og 
fulgt meg de siste årene. Det setter jeg utrolig pris 
på og jeg gleder meg til å treffe dere i Stavanger på 
sommermøte. 

Det er påske i Etiopia når jeg skriver dette, litt 
etter den norske. Påsken gir oss det beste 

håpsbudskapet. Håpet i seieren på korset og den 
tomme graven. Evig frelse, forsoning og fellesskap 
med Gud. 

Vi mennesker har hverdager fylt med mange små 
og større håp, korttids og langtids. Rett før påske 
har det kommet regn her, litt senere enn vanlig. 
Det har vært så tørt og varmt, så når de mørke 
skyene trekker opp på himmelen er det sterke 
forhåpninger om regn. Regn til tomme brønner 
og tørre åkrer. Nå har det kommet 5-6 store 
regnskurer. Håpet er at det ennå er litt mer i vente. 

På skolen har vi mange rastløse tiendeklassinger 
siden det nærmer seg siste undervisningsdag før 
siste tentamensrunde. Etterpå er det bare lesedager 
fram til avsluttende eksamen. Elevene håper på 
gode karakterer, men som ungdommer flest ser de 
også fram til dager uten vanlig skole, kanskje med 
litt ekstra fotballsparking og vennelag. Samtidig 
har de større håp, tanker om videre studier, håp 
om å komme inn på ellevte trinn som igjen kan 
åpne døra til universitetet. 

Håpet er at skolen som er helt i startfasen 
av oppbygning skal kunne utvikle seg til å gi 
utdanning av god kvalitet og bli en viktig pilar i 
nærmiljøet. Det har vært mange utfordringer de 
første årene slik det ofte er. Men i disse dager er 
en ny rammeavtale for samarbeidet framover 
under utarbeiding. Vi håper å kunne finne en 
felles plattform, som kan gi et solid fundament 
for fortsettelsen. Håpet er at skolen kan bli det 
den var tenkt til. Kunne gi håp til ungdommer og 
familiene deres som har store tanker, planer og 
framtidsdrømmer. 

Vi mennesker erfarer ofte at våre håp og drømmer 
kan falle i grus: Regnet uteblir. Karakterene svikter, 
elevgrunnlaget eller søkermassen var ikke slik vi 
hadde håpet eller vi møter andre utfordringer som 
hindrer, lager omveier eller tvinger oss til å stoppe 
opp. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja 
til evig tid. står det i Hebreerbrevet 13.8. Han er 
ankeret for vår tro og vårt håp. I Han har vi det 
evige håpet og det er uten skiftende skygge. Det 
viktigste av alt for Ham er at vi må nå frelste hjem 
og få mange med på veien. Godt å vite at Mesteren 
står ved roret i alt vårt arbeid, i LMF-gruppene 
hjemme og i de ulike oppgavene ute. Godt å kunne 
stå sammen. Må Gud velsigne dere!

Dagrunn Dyrhol, NLM/LMF utsending i Etiopia

Hilsen
      fra Etiopia Hilsen fra

    Nagoya, Japan
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Helsing frå 
     Matsue, Japan 

Kjære LMF-venner! 

I vårferien fekk eg med meg ei jente på studentleir 
i KGK, den kristne studentlagsrørsla i Japan. Ho 
er medlem i kyrkja vår i nabobyen. I mars var ho 
nettopp ferdig med vidaregåande, og ho hadde 
kome inn ved universitetet her i Matsue. Sidan 
nytt skuleår startar i april, var ho framleis «nulte-
klassing» på leiren.

Det var ein fin leir med god forkynning og fine 
gruppesamtalar. Det var ei gripande stund då 
avgangsstudentane stod fram og fortalde kva KGK 
har betydd for dei. Der var både smil, tårer og 
latter. Eg sat og tenkte at eg skulle ønske fleire også 
frå området der eg bur, kunne få oppleve dette 
fellesskapet. Difor var eg glad for at eg iallfall fekk 
med éi denne gongen. På avslutningsmøtet var ho 
av dei som stod fram og vitna om kva denne leiren 
hadde betydd for henne. 

Skrevet av Inger Valbø, NLM/LMF-utsendinger i Japan

Så er det blitt vår her i Baku. Jeg kan nå se 
tilbake på 4 måneder som «hjemmeværende 

husmor» i mammapermisjon. Det har vært deilig 
å roe ned og fokusere på vesle Emilia Johanna og 
livet innenfor husets fire vegger. Etter påske, skal 
jeg begynne å se litt utover hjemmets fire vegger 
igjen og involvere meg i arbeidet og tjenesten 
Normisjon gjør, kombinert med å være hjemme. 
I samarbeid med lokale kollegaer skal jeg bidra i 
informasjonsarbeidet, i koordineringen av gjester 
og volontører, samt i undersøkelsesfasen av et 
prosjekt vi kaller «Kristen turisme». Det går ut 
på å lage en rundtur med besøk til de historiske 
kristne stedene nordvest i landet.  

Arbeidet på barnehjemmet i Merdekan går i det 
vante. Teamet er nå redusert fra 6 til 5 personer, 
men de arbeider som før med pågangsmot for å 
gi kjærlighet til barna og bidra til utvikling videre. 
Det har vært flott å ha 4 studenter fra Gå Ut 
Senteret i praksis der i vinter, samt ei finsk dame, 
som inntil videre bidrar inn i rollen jeg tidligere 
hadde. 

Til vårfesten Novruz ble det arrangert fest for 
barna der, tradisjonen tro, og nå i løpet av våren 
håper vi å kunne sende flere fra teamet vårt på 
kurs for å få nye impulser. 
Mødrenettverket går mot nye høyder, men jeg har 
tatt en liten pause fra det etter at Emilia Johanna 
ble født. Det er nå 11 aktive grupper rundt om i 
landet – en av de siste er starta i Ganja, og det er 
veldig gledelig at mødre får samles og oppmuntre 
hverandre. Gjennom dette arbeidet er det også 
flere som har fått høre de gode nyhetene for første 
gang! 

Tusen takk for at dere står sammen med oss i 
arbeidet!

Hilsen
   fra Aserbajdsjan

Skrevet av Synnøve Aandstad Baghirova
Normisjon/LMF-utsending på Aserbajdsjan

No har ho flytta på hybel og bur om lag 200 meter 
frå meg. Ho vil gjerne vere med og starte opp att 
ei KGK-gruppe ved universitetet, der vi kan ha 
bibelstudie på japansk. Bible Club på fredagane er 
på engelsk og er meir utadretta, men dei som er 
kristne, treng også noko meir. 

På Bible Club etter vårferien reiste ein gut seg opp 
og sa han hadde noko å fortelje. «I februar tok eg 
imot Jesus som min Frelsar!» kunngjorde han. Han 
er no ivrig etter å lære meir, og vil også vere med i 
KGK. Han hadde snakka med familien då han var 
heime i ferien, og dei hadde ikkje sett seg imot at 
han blir ein kristen. No håper eg det snart blir dåp. 
Også ei jente i Bible Club ønskjer å bli døypt. 
Takk for at de vil vere med og be for desse nye 
spirane!
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 Vel møtt
 på Solborg, Stavanger

TEMA:“HÅP”

LMF’s Sommermøte 2019

27.06- 30.06.2019Denne uka mi i bushen ble ganske innholdsrik. 
Kvinnene i kirka skulle lage såpe og jeg fikk klar 
beskjed om at jeg skulle komme og ta bilder. Så jeg 
stilte opp. Denne gangen var det flytende såpe og 
dette kunne de. De prata og kosa seg sammen. De  
laga to ulike farger, grønn og blå med godlukt i. Jeg 
måtte også være med og røre.

To dager etter fikk jeg høre at den ene fargen var 
utsolgt alt, nå skulle de helle den andre fargen opp 
på flasker også. Kjekt å være sammen med dem en 
ettermiddag på en slik måte

Jeg har ei navnesøster i landsbyen og det er litt av 
ei jente. Hun har begynt i barnehagen, men har 
visst ikke vært like ivrig, det har vært streik i hele 
januar også. Hun sa de måtte gi henne 50 franc 
for at hun skulle gå!!! Hun er griot (skald). Nå 
hadde jeg med meg litt nye klær til henne og da 
sa mora at hun ikke fikk klærne før hun begynte å 
gå i barnehagen, så nå var hun klar på at det skulle 
hun. De starta opp etter streiken nå i februar. Her 
er et bilde før hun fletta håret siste dagen min i 
bushen, noen timer seinere stod hun utenfor 
huset mitt. Se på meg, jeg har fletta håret, så hun.

Hilsen fra Mali
                    Skrevet av Guri Enger, Normisjon/LMF-utsending i Mali

Etter hvert fulgte jeg henne hjem og det viste seg 
at hun hadde stukket av hjemmefra for å vise seg 
for meg. Hun hadde gått over landsbyplassen og 
nedover veien helt aleine, litt av ei frøken. Hun blir 
4 år neste uke. Hun var pynta da hun kom i kirka.  
Det ble en flott gudstjeneste siste morgenen min 
der. For en sang og for en sangglede. Jeg er så glad 
for at jeg fikk denne turen i bushen. Nå drar jeg 
hjem med mange gode minner.                               
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Informasjon om sommermøtet:

TUR til FLOR OG FJÆRE:  

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

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

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

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

generasjoners lidenskap for å lage verdens vakreste hager.

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

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

hagene på egenhånd før båtreturen.

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

SØNDAG 30. JUNI

LØRDAG 29. JUNI

FREDAG 28. JUNI

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

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

LMF’s Sommermøte 2019
SOLBORG

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

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

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

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

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

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

DISSE KOMMER:

DU!

Generalsekretær
 i Søndagsskolen Norge

Gøran Byberg

Guri Enger

Marianne Boklund JacobsenAnne Lise Matre

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

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

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

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

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

Epostadresse: 

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

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

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

Jeg bor privat og betaler stevneavgift på kr 300.-

Tur til Flor og fjære som dagsbesøk kr 1290.-. 

NB! Påmelding på turen er bindende og refunderes ikke.

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

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

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

Påmelding innen 27 mai. 2019

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

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

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

Av Marit Norheim Hugdal NLM/LMF-utsending i Mongolia

En fortelling om håp

I fem år har han kjent mennesker som tror på Jesus. 
De siste to årene har han møtt opp i bibelgruppa 
stort sett hver uke, og i starten av april kom ønsket 
om å bli døpt. 

La oss kalle ham David. David er 28 år og bor i en 
by helt vest i Mongolia. I dette fylket hører 95% 
av befolkningen til en muslimsk folkegruppe. Det 
resulterer i at religionsfriheten som er gjeldende 
ellers i Mongolia, i stor grad ikke blir overholdt her. 
David kommer fra en relativt velstående familie, 
hvor enkelte i familien er strengt praktiserende 
muslimer. Dersom han velger å være åpen om sin 
nye tro, vil det kunne koste ham en sikker inntekt, 
venner og familie. 

David har tidligere alltid vært redd for Gud. Han 
vet at han er en synder, og ut fra det som står i 
koranen var han overbevist om at han kom 
til å gå fortapt. Ifølge ham selv må man blant 
annet si trosbekjennelsen før man dør, reise på 
pilgrimsreise til Mekka, og be fem ganger om 
dagen for å bli frelst. Selv mente han at han var for 
travel til å be fem ganger om dagen. I tillegg var de 
gode gjerningene hans ikke gode nok til å redde 
ham, og han var overbevist om at hans dårlige 
gjerninger veide tyngre enn de gode. 

I april sa David  for første gang at han trodde på 
Jesus Messias. Tidligrere har han vært tydelig på 
å presisere at Jesus var en profet. Han kan fortsatt 
ha vanskelig for å forstå at Jesus har tilgitt ham alt. 
Bibelen lærer oss at, «Der hvor synden er stor, er 

nåden enda større». Dette er ikke en oppfordring 
til synd, men et løfte om at alle syndere som 
kommer til Jesus kan kalle seg fri. David har fått 
et håp om en himmel. Vær gjerne med å be for 
David, at han må få bli bevart i troen, og at han 
helt og fullt får tro at nåden holder og gjelder også 
ham. 

Hilsen fra 
            Mongolia
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Halden LMF 110-årsjubileum 29.mars 2019
Fredag 29.mars inviterte Halden LMF til 110-årsjubileum hjemme hos formann Gerda Solerød. Til 
festen hadde vi også invitert kvinner og menn fra organisasjoner som støtter LMF-utsendinger.

Sekretær, Birgit Lindahl, leste prolog. ”Mange små bål ble tent i 1902. Ville det gnistre av noen, mon 
tro? Herren hadde en plan i Fredrikshald by: Frøken Aagot Rognaas ble kalt, og startet misjonsforening 
ny. I  november nittenni ble hun foreningens førsteleder. Lærerinner møtte opp og LMF ga mange 
gleder.”

Fra 110-årsberetningen: ”Gruppen startet med 7 medlemmer i 1909. Flere av disse flyttet ganske 
snart fra byen, men unge kom til, og i 1916 var medlemstallet steget til 13.” I dag er vi 15 medlemmer. 
Halden LMF er en livskraftig forening!
 
Landsstyremedlem i LMF og tidligere Etiopiamisjonær, Mari Eikli, hadde med hilsener fra 
landsstyreleder Anne Lise Bakken og daglig leder Inger Marie A. Oppegård.

Mari Eikli talte til oss om håp. Med 80 LMF- grupper har vi et håp og kan være med på å gi håp. Håp 
er fremadrettet. Som kristne har vi et håp som står fast, det kristne håp, et levende håp. Håpet er våre 
livs horisont. Festen ble godt ledet av Ruth Vormeland

Halden LMF          
     110-årsjubileum 

 Av Birgit Lindahl, Halden LMF

I fjor var det 19 studenter som avsluttet skoleåret 
i november. Vi var veldig spente på hvor mange 
som ville begynne dette året. Det er forskjellige 
ting som avgjør om studentene begynner eller 
ikke. I hovedsak er det menighetene som sender 
studentene hit og betaler skolepenger, reise og 
lommepenger. Svært få betaler for seg selv. Noen 
menigheter sliter også med økonomien, og har 
ikke råd til å betale ca 2200 kroner som det koster 
for et helt skoleår inkludert kost og losji.

Gjennomsnittsalderen er høyere enn på en 
vanlig bibelskole i Norge. Flere av de som går på 
Kiabakari har familie, og da er det vanskeligere å 
komme fra. Ei som gjerne ville gått, fikk ikkje lov 
av sin muslimske bror, som ville at hun skulle ta 
seg av den syke mora. En annen fikk det ikke til 
fordi kona er syk. Et par som ville gått var for unge 
– det er 18 års aldersgrense. 

Herren er god! Heldigvis fikk en velsignet 
ekteskapet sitt dagen før skolestart, og en fikk 
den økonomiske hjelpen han trengte for å 
forsørge familien mens han går her. Ei av to 
menighetsarbeidere er syk og har reist hjem. Ellers 
er det 12 på bibelkurset, og 13 evangelister. Vi er 
veldig takknemlige for de 26 som går dette året.

Lærersituasjonen
Bibelskolen har fire heltids lærere. Til høsten blir 
vi bare tre igjen, da våre danske kolleger drar hjem. 
Vær med å be om at vi må få en nasjonal lærer til 
snarest mulig!

Tusen takk for forbønn og støtte!

Av  Margunn H. og Geir Tore Salmelid, NLM/LMF i Tanzania

Hilsen fra 
         Kiabakari, Tanzania
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 110 år: Halden, 29.mars, besøk av Mari Eikli   
 110 år: Kristiansund, 29.august,besøk av daglig leder 

 105 år: Mandal, høsten 2019, besøk av Elin Ann Øvensen

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

 80 år: Voss, September, besøk av Kjersti Ruud

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

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

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

 45 år: Borgund, Feirer internt.

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

      
          Gruppejubileer 2019

 

Tema; 

HÅP

REGIONSAMLINGER

Samling for enkeltmedlemmer og grupper i Trøndelag!

Stjørdal og Levanger LMF grupper jubilerer!

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

Samling for enkeltmedlemmer og grupper på Sunnmøre!

Ørsta, Hareid/Ulstein og Volda LMF grupper jubilerer!

Torsdag 19. september
Sted: Kjellsund leirsted
Besøk av daglig leder i LMF og informasjonsmedarbeider Oddrun
Det sendes invitasjoner til alle enkeltmedlemmer og grupper på Sunnmøre
Vel møtt!
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Informasjon om LMF på NLA 
            Høgskolen i Bergen og Hordalandssamling 2.-3. april

Første uke i april hadde NLA Høgskolen i Bergen
(Breistein og Sandviken), misjonsuke.

Landsstyremedlem Kjersti Ruud hadde fått gjort 
avtale om at LMF kunne få ha stand og informere 
om arbeidet vårt på begge de to campusene, en 
dag hver i løpet av høgskolens misjonsuke. 

Som LMFs informasjonsmedarbeider var jeg så 
heldig å få delta sammen med Kjersti på dette, og 
på samling for LMF-medlemmene i Hordaland 
tirsdag 2.april om kvelden. Samlingen foregikk i 
lokalene til NLA på Breistein.

Tirsdag formiddag var det åpning av NLAs 
misjonsuke på Breistein. Da hadde vi etablert 
stand i et rom der de aller fleste studentene 
passerte for å komme til skolens kantine. 
Studentene fikk utdelt informasjonsbrosjyre i 
det de kom inn og standen var godt synlig. Ved 
selve åpningen av misjonsuken ble vi introdusert 
av skolens representant og Kjersti fikk noen 
minutter til å utdype og fortelle at vi støtter en 
av Misjonssambandets utsendinger til Mongolia. 
Mongolia og Misjonssambandets engasjement 
der, var nettopp tema for misjonsuken. Vi 
opplevde god interesse blant studentene og det 
var spennende å komme i kontakt med dem.

Høgskolen stilte de lokalene vi var i på 
formiddagen, til disposisjon for å arrangere 
Hordalandssamlingen samme kveld. Ved halv-
syvtiden var salen fylt med over tretti LMF-ere 
og sympatisører. De aller fleste kvinner, men også 
seks menn var til stede!
Kjersti ønsket velkommen og vi fikk et godt 
måltid med pizza som falt i smak. Deretter ble 

det allsang, noen meget vakre innslag ved to 
lokale musikere og andakt med tema håp, ved 
informasjonsmedarbeider Oddrun. Jeg fortalte 
også litt om meg selv og informerte om deler 
av arbeidet som gjøres ved kontoret og ute i 
«felten». Bønn, misjonsoffer, kaffe, gode kaker og 
frukt hører til når LMF-ere møtes, så også denne 
kvelden. Vi avsluttet en meget hyggelig og givende 
kveld med velsignelsen ved Gunhild Hagesæter og 
sangen «Må din vei komme deg i møte…»
Tusen takk for at jeg fikk være med på denne 
samlingen med engasjerte og humørfylte LMFere 
i Hordaland.

Onsdag dro Kjersti og jeg til NLAs skolelokaler 
i Bergen by, Sandviken. Der satte vi opp stand 
i foajeen der alle kommer for å gå videre til 
forelesninger, kontorer og kantine. Vi var 
også i kantinen ved lunsjtider der vi delte ut 
informasjonsmateriell til studenter og ansatte. 
På samme måte som dagen før, var det flere 
interesserte studenter som ikke hadde hørt om 
LMF tidligere.

Det var lett å komme i prat med flere av studentene 
og vi opplevde timene på NLA Sandviken som 
nyttige i informasjonssammenheng. Skal LMF 
rekruttere nye medlemmer blant yngre, er det 
nødvendig at vi viser oss fram i studentmiljøer.

Takk til Kjersti Ruud som hadde gjort et grundig 
forarbeid og engasjert samarbeidet med meg  
disse dagene i Bergen. Takk til representantene 
fra Åsane LMF som stod på for den praktiske 
gjennomføringen av samlingen på NLA Breistein 
og takk til alle frammøtte for en flott samlingskveld. 

Litt om alt
Av Oddrun Flaat Amundsen, informasjonsmedarbeider i LMF

Vi gratulerer Hjørdis Kvangarsnes med 
100 år 26.juni 2019! 
 
Hjørdis vart fødd i Volda 26.juni 1919. 
Ho har vore misjonær på Madagaskar for NMS , og ho har 
vore lærar på Mork i Volda kommune. 
Hjørdis var ferdig utdanna lærar i 1942. I 1945/46 gjekk ho 
på Misjonsskolen for kvinner i Oslo. Derifrå gjekk vegen til 
Sveits og studier i fransk, 1946/47. 
Ho kom til Madagaskar hausten 1947. Jenteskolen på 
Antsirabe vart oppgåva hennar. 
Seinare arbeidde ho som styrar av kyrkja sin skole i Tulear. 
Ho kom heim i 1959. 
 
Hjørdis tok vidareutdanning ved Høgskolen i Volda. I 1961 
vart ho tilsett som lærar i Volda kommune, der ho arbeidde 
til ho vart pensjonist.  
Som pensjonist var ho to gonger i teneste på Madagaskar. 
1982/83 som lærar ved Den norske skolen på Antsirabe, 
og i 1995 som engelsklærar for elevane på presteskolen i 
Marolambo i 3 månader. Elevane der takkar Hjørdis for at 
dei ikkje strauk til eksamen!

Vi takkar deg, Hjørdis, for den inspirasjonen du gjev oss i di 
trufaste teneste for misjonen! LMF og NMS er dine hjertesa-
ker. Du sannar orda i Jes 46.4: Alt til dykkar alderdom er eg 
den same, til de gråner i håret, skal eg bere dykk. 
Gratulerer med 100-års-dagen ! 
Helene Scheie Aaslid

Bakgrunn for logoen

Den nye logoen viser en jordklode som vi også hadde i den gamle 
logoen. Og det andre symbolet er et tre. Treet symboliserer 
Jesus og at vi er hans grener. 

I logoen omringer grenene jordkloden og skal vise at vi skal 
forkynne Jesus og gi kunnskap ut til hele verden. 
Den lysegrønne fargen symboliserer vekst og såkornet som gror.
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TAKK 
    til alle som melder adresseendring!

    LMF-kontorets adresse er: 
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE

E-post: laermisj@laermisj.no
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“Hvis vi ikke har trykkfeil i livet,        
                                  trenger vi ikke nåden!”

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Som redaktør er jeg opptatt av at det ikke skal 
være trykkfeil i bladet. LMF har også sin egen 

korrekturleser Oddrun som leser nøye igjennom 
alle sidene og finner diverse.
Allikevel kan trykkfeilene lure seg unna.
Men de blir oppdaget av dere leserne, og det 
sendes epost og brev om dem.

Hva om noen skulle ha lest korrektur på livet vårt, 
hva hadde de funnet da?

Vi har alle mange trykkfeil i livet. Noen synlige og 
andre usynlige. Vi gjør noen trykkfeil hver dag og 
noen setter større spor hos andre .

Vi har nettopp feiret påske og Jesu død og 
oppstandelse. Jesus gav sitt liv for oss og våre 
trykkfeiler og han leser ikke korrektur på oss for 
å finne dem. Men han gir oss hver eneste dag ny 
nåde og nye muligheter. Vi får leve livene våre med 

trykkfeiler og være i hans nærhet.
Hans nåde rommer alt i våre liv og han elsker oss 
sånn vi er helt uforbeholdent.
Nåden er som et stort viskeklær som Jesus bruker 
til å viske ut trykkfeilene våre og gi oss en ny 
mulighet hver eneste dag.

Håper vi sees i Stavanger i slutten av juni!
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Astrid Foss ble født 31.oktober 1919 i Meldal i Trøndelag og døde på Hjorten helse- og omsorgssenter 
19.desember 2018, og ble bisatt i Strinda kirke 4.januar i år med familie og venner tilstede. Ett år på 
Bakketun folkehøgskole ble bestemmende for veien videre i livet hennes.
Ønsket om videre utdanning og lærerskole var målet hennes. I 1939 reiste hun til Oslo der det vekslet 
med jobb og forberedelser til lærerutdanningen. Høsten 1945 begynte på Sagene lærerskole. For avhjelpe 
lærermangelen etter krigen, var elevene i praksis i to år for deretter å ta eksamen.

Hun var lærer i 3 år i Buvika, deretter 3 år på Sunnmøre, og til slutt nærmere 30 år på Åsvang skole i 
Trondheim. Viderutdanning fra Notodden og Volda. Astrid var et misjonsmenneske. Misjonsbibelskolen 
i Stjørdal og alle sommerskolene under krigen i Trøndelag, fikk betydning for henne både for tro og syn 
på livet.
Etter at hun kom til Trondheim var hun med i Åsvang misjonsforening og tidlig med i Strinda LMF til 
den ble nedlagt. Hun var med på møtene i Trondheimsgruppa helt til helsen sviktet, men fortsatte sitt 
medlemskap helt til sin død.

Astrid sa selv: Jeg har hatt et langt og rikt liv.
Vi sitter igjen med et bilde av en omsorgsfull og inkluderende person, som betydde mye både for familien 
og venner.
Aud Halsen Myre sier dette:
Vi takker for alle minnene, alle de gode minnene, alle de varme minnene, de lyser som stjerner for oss 
som lever her på jorden ennå en stund.
Vi lyser fred over Astrid Foss minne

For Trondheim LMF`s gruppe Elin Sigfrid Elvegaard

Astrid Foss

Minneord Fødselsdager

Døde
Kirsten Killingbergstø Havåg, Ørsta LMF

Ingrid Olseng Frøsland, Lyngdal LMF

Rosario F. Obrestad, Lyngdal LMF

Aslaug Muren, Volda LMF

Elisabeth Meyer Stave, Volda LMF

Sigrid Lunde, Askvoll LMF

Anne Korstvedt Nilsson, Larvik LMF

Ingunn Dyrhaug Åsebø, Hærøy LMF

Elise Dragøy, Oslo LMF

Eldbjørg Hølleland, 65 år, 4. mars, Ostrøy LMF

Annbgjørg Herland, 65 år, 8. mars, Osterøy LMF

Signe Aasland, 80 år, 6.april, Notodden LMF

Kari Johnsen, 75 år, 26.april, Arendal LMF

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

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

Jorunn Skjørsæter, 28.mai, 80 år, Rakkestad/Degernes LMF

Elfrid Oksavik, 75 år, 4.juni, Herøy LMF

Torill Berge, 70 år, 6.juni, Leksvik LMF

Mari Eikli, 70 år, 12.juni, Romerike LMF

Kristine M. Nome, 80 år, 10.juli, Bærum LMF

Ragnhild Foss, 85 år, 12.juli, Rakkestad/Degernes LMF

Elisabeth Rummelhoff, 6.aug, 60 år, Rakkestad/ Degernes LMF

Velkommen som LMF-Medlem!

Vi gratulerer så mye!

Nye medlemmer:

Ruth Agnethe Rinde, Danvik LMF

Inger Julie Brox, Danvik LMF

Oddrun Bakkemoen, em

Astrid Sandanger, em, Sandnes

Ruth Kaminka Alsaker, Stord LMF

Kristine Eidhamar, em

Alvhild Landa, Stord LMF



På siste siden...

Her er vårt vipps nummer

Lik oss på Facebook

www.facebook.com/laerernesmisjonsforbund/
104032

www.lmisj.no

Besøk gjerne vår hjemmeside!
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