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“Han eier livet”

Styreleder  Anne- Lise Bakken

LEDER
Da vil jeg først få takke for tillit fra LMF sine 
medlemmer som valgte meg som leder for en 
ny tre-årsperiode. Vi gleder oss, og er spente 
på hva en ny tre-årsperiode vil bringe oss av 
oppgaver og utfordringer. At to år av denne 
tre-årsperioden som har vært, ble preget av 
avlysninger og endringer av program, kunne 
ingen vite sommeren 2018. Vi har lært mye, 
og LMF jobber godt ute og hjemme med 
de oppgavene vi har, knyttet til vårt motto: 
«Med kunnskap om Jesus til hele verden».

Takk til dere som deltok på Mini-GF på 
Gardermoen, til alle som fulgte GF via nettet 
og til alle som sendte inn stemmesedler. 
LMF er en levedyktig, god og framtidsrettet 
organisasjon. Jeg vil takke daglige leder Inger 
Marie, informasjonsmedarbeider Oddrun, 
komiteene, våre utsendinger og landsstyret 
for arbeidet alle gjør. Og ikke minst, takk for 
innsatsen fra grupper og  enkeltmedlemmer.
for gaver og arv som kommer oss til gode. 
Alt dette er en kilde til liv og vekst i organis-
asjonen.

Det er sommer, og livet ved havet er drøm-
men for mange. Fra havet har Norge fått 
store rikdommer. Det ble mat på bordet, 
arbeidsplasser og oppblomstring av kystsam-
funnene. Fra havbunnen har vi hentet olje, og 
«oljeeventyret» har skaffet oss det velferds-
samfunnet vi kjenner i dag. Havet har vært 
en kilde til liv og vekst.

Havet kan også være farlig, både i fritid og på 
jobb. Kan du svømme og flyte, så kan havet 
også bli et hvilens vann. 

I sommer har jeg tenkt på diktet «Kir-
kegården» av forfatteren Sebastian Lybeck, 
født i Finland, tidligere bosatt i Sverige og 
Danmark, men også mange år i Lofoten 
hvorfra han skriver: «Ensomme ligger 
kvinnene på kirkegården. Mennene ble borte 
på havet. Langt der ute i det ukjente sover de 
savnede, de som seilte ut mot fiskebankene. 
I dypet der ute møtte de døden...»  Ja, havet 
kan være godt,  men også vondt for dem som 
har mistet noen der ute.

Fra Rom.14,8 :«Om vi lever, så lever vi for 
Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. 
Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren 
til.» 

La oss huske på, at vi alle er seilere på livets 
hav. Alle opplever både stille og opprørt far-
vann. En dag er seilasen over, og med Jesus 
i hjertet, er vi en dag hjemme hos Gud, for: 
Som det står i en salme«.

Det er Han som eier livet, det er Ham vi 
hører til.»

Det er Han som eier livet, 
det er Ham vi hører til.»
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Vi ville alle ha ønsket 
at dette skulle ha vært 
annerledes. Vi skulle ha 
ønsket et møte ansikt 
til ansikt, det å få føle 
nærværet og fellesskapet. 
Men ofte vet vi ikke hva 
vi har, før vi har mistet 
det. Vi tar mange ting 
for gitt. Henrik Ibsen sa 

det så treffende: «Evig eies kun det tapte». Men vi 
skal møtes igjen når dette er over. Vi ser allerede nå 
lys i enden av korona-tunnelen. I fjor kom jeg ikke 
til Norge, i år har jeg tro på at det vil bli mulig. Her i 
Israel er samfunnet åpnet opp igjen og vi er mer eller 
mindre «fri» fra «korona-fangenskapet».

Temaet for bibeltimene på GF dette året skulle ha 
vært «Jesus, livets kilde». 

Borgestad kirke

Jeg bor i Israel, men jeg er født og oppvokst på Borg-
estad mellom Skien og Porsgrunn i Grenland/Tele-
mark. Når jeg først hørte tittelen for bibeltimene, så 
så jeg Borgestad kirke med sine flotte glassmalerier 
for meg med en gang. For der er det et glassmaleri 
som jeg liker veldig godt, og fortsatt husker. Under 
det glassmaleriet står det et vers fra Sal 36: «For hos 
deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys» (Sal 36,10). 
Bildet peker på kilden til lys og liv. Denne kilden er 
til stede både i GT og NT.

Temaet for bibeltimene fikk meg til å tenke på bi-
belverset fra Sal 36 om «livets kilde». Hvor finner vi 
kilden til liv? Hvor finner man krefter og mening an-
sikt til ansikt med en brutal død? Svaret på Gudruns 
død, ble Borgestad kirke. Men hvordan finner vi 
krefter og mening midt i en Korona-pandemi? Eller 
ganske enkelt, hvordan finner vi krefter og mening i 
vår hverdag, i alle disse dagene som kommer og går 
og som utgjør selve livet? Temaet for bibeltimene gir 
forsåvidt svaret: Jesus, er livets kilde. Men la oss kan-
skje gå noen omveier for å komme dit. La oss først se 
litt på selve navnet «Jesus».

Navnet Jesus

På norsk kaller vi vår Herre og Mester «Jesus», og vi 
bruker hans navn med den største selvfølgelighet. Jeg 
bor i Israel og der er situasjonen veldig, veldig an-
nerledes. Hva heter Jesus egentlig på sitt eget språk? 
Jesus på hebraisk er JESHUA . Jeshua er en kortform 
av navnet Josva, eller på hebraisk Yehushua, som vi 
har en hel bok i Bibelen oppkalt etter.

Om vi går til NT, til evangelisten Matteus, står det 
slik i Matt 1,21: «Hun skal føde en sønn, og du skal 
gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra 
deres synder». Vi ser her at navnet Jesus og frelse 
har noe med hverandre å gjøre. På hebraisk er det 
et ordspill. Han skal kalles JESHUA/Jesus fordi han 
skal JEHOSHIA, dvs. frelse. Roten eller stammen i 
navnet Jesus kommer fra verbet «å frelse»; allerede 
navnet hans sier oss dette. Så Jesus er kilden til vår 
frelse og han er kilden til vårt liv. Uten frelse fra synd 
og død, ville vi ikke hatt tilgang til livets kilde. «Alle 
våre kilder er i ham» sier en salme. Jesus som navnet 
sier, gir oss frelse JESHUAH (Jeshua), og slik er det 
mulig for oss å komme å drikke av livets kilde. Og 
med profeten Jesaja kan vi få si -  Med glede skal vi få 
øse vann av frelsens kilde.

JESHUA - JESHU

Det er ennå en aura av glans rundt navnet Jesus i vår 
kultur og religion. «Navnet Jesus blekner aldri», het-
er en velkjent sang. Men igjen, så enkelt er det ikke 
her jeg bor. I Israel er Jesu navn et tabu. Det er et 
navn som ikke skal nevnes. Jesus er blitt «de kristnes 
gud», sier man ofte her. Og om man hører at israel-
ere på hebraisk sier «Jeshua», så vet vi med ganske 
stor sikkerhet at de som uttaler navnet slik, det vil si 
riktig, er Jesus-troende jøder, eller messianske jøder 
som de kaller seg selv. Hvorfor? Fordi den allmin-
nelige israeler sier bare «JESHU», ikke JESHUA. Så 
høres JESHU kanskje ut kun som en forkortelse av 
navnet; og forkortelser av navn er noe som er ganske 
vanlig på hebraisk. Men det er slett ikke snakk om en 
forkortelse av navnet i dette tilfellet. 

JESHU = består av tre hebraiske bokstaver Y – SH – 
Ain. Denne kortformen stammer fra Talmud (jødisk 
kommentar-verk) og bokstavene står for ordene: 

Jesus - livets kilde
Bibeltime nr. 1 under GF 2021

Skrevet av Elisabeth E.Levy, utsendt av Israelsmisjonen/ LMF i Israel
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«måtte hans navn bli slettet ut». Og navnet som skal 
slettes ut og ikke bli husket mer, er ifølge Talmud, 
Jesus eller Yeshua. De religiøse jødene vet betydnin-
gen når de sier «Yeshu», men den vanlige, sekulære 
israeler, kjenner ofte ikke til bakgrunnen fra Talmud, 
og de tror at «Yeshu» er navnet på Jesus på hebraisk. 
Derfor vil man lett bli avslørt som troende bare ved å 
uttale Jesu navn riktig på hebraisk. 

Så når vi sier «Jesus, livets kilde», så er det altså noen 
andre som sier «Jeshu, måtte hans navn bli slettet 
ut». Det er i den konteksten jeg lever og arbeider her 
i Israel. Men de som har møtt Mesteren, som har fått 
forhenget dratt til side, som ikke er blendet av histo-
riens løgner – de har møtt Ham som leder til kilder 
med levende vann. De har erfart at selv i ørkenen, lar 
han kilder velte fram. Og - «Om vi enn skulle vandre 
i dødsskyggens dal» som salmisten sier, «så frykter vi 
ikke noe ondt ... for bare godhet og miskunn skal følge 
oss alle våre dager» (Sal 23).

Og vi som arbeider i Israel, venter på et paradig-
meskifte. Den dagen hans eget folk vil forstå den 
riktige betydningen av hans navn, og derved også 
få erfare at Han er deres bror og mester – og livets 
kilde. 

SUKKOT eller LØVHYTTEFESTEN

GT gir oss innblikk i tre valfartsfester, eller høyt-
ider, der «alt av hankjønn» som Skriften sier, skulle 
komme opp til tempelet i Jerusalem: Påske, ukef-
esten (pinse) og Sukkot eller Løvhyttefesten. Det er 
den siste festen som interesserer oss og vårt tema. Vi 
leser i NT at Jesus dro opp til Jerusalem til Løvhyt-
tefesten. Johannes-evangeliet forteller over flere 
kapitler om Sukkot-feiringen i Jerusalem, Joh 7-10. 
De fire kapitlene beskriver faktisk én sammenhen-
gende dag av Sukkot. Men vi mister litt bildet for 
midt i Sukkot-fortellingen har det sneket seg inn en 
annen liten fortelling, Joh 8,1-11. Det er den flotte 
fortellingen om «Kvinnen som ble grepet i ek-
teskapsbrudd». Denne fortellingen har hatt litt for-
skjellig plassering blant de nytestamentlige skriftene 
i den aller første tid, og så har den til slutt endt opp 
her midt i Sukkotfeiringen i Jerusalem. Men prøv 
en gang å lese Johannes kapittel 7-10 i sammenheng 
ved å hoppe over Joh 8,1-11 så kan du lese om Jesus i 
Jerusalem under Løvhyttefesten i sammenheng.

Jesus understreker i sin undervisning til Sukkot at 
han er «det levende vann» og «verdens lys». Begge 
begrep er viktige under Sukkot-feiringen. Jesus bruk-
er ofte det som allerede er kjente begrep i jødedom-
men, men han nytolker begrepene eller «igjenbruker 
dem». Så under den siste dagen av Sukkot-feiringen, 
ble det utført et spesielt «vannøsingsrituale» i Jeru-
salem. Da ble vann hentet opp fra Siloah-dammen. 
En stor gylden kanne med vann (1 liter) ble under 
stor festivitas, ført opp fra Siloah-dammen til alteret 
i tempelet. Og ved Vannporten i Jerusalems bymur 

ble det blåst i shofar/bukkehorn, prestene gikk opp 
til alteret i tempelet og øste ut vannofferet. 

Det skal forklares her at til Sukkot ber man om regn 
(sept/okt) etter en lang og tørr sommer. Det er i 
denne sammenhengen at Jesus står fram og roper: 
«Den som tørster, skal komme til meg å drikke! Den 
som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften 
sier, renne elver av levende vann». Jesus bruker – og 
gjenbruker her symbolet på den siste dag av høytid-
en under vannøsingsseremonien, med å vise til «lev-
ende vann» fra en kilde som ikke tørker ut. Videre 
under festen sier Jesus at han også er «verdens lys». 
Jesus er både «det levende vann» og «verdens lys». 
Festens egentlige innhold får sin mening gjennom 
Ham. Han er den sanne «livets kilde», en kilde som 
ikke tørker ut. 

Vi skal kanskje også legge merke til i denne sammen-
hengen, at Løvhyttefesten er en høytid som alle er in-
vitert til. Det er faktisk et eget mitsva/påbud å motta 
gjester i løvhytten. Alle er innbudt. Det vil si at det 
ikke bare er for jødene, det er for «hele verden». Det 
er for å bruke LMF-språk, «kunnskap om Jesus til 
hele verden». Alle skal ha mulighet til å få kunnskap 
og kjennskap til ham som er «livets kilde».

Som vi nettopp har sett, ble en gylden vannkanne 
brukt under vannøsingsritualet for å bringe vann fra 
Siloah-dammen opp til alteret i tempelet. Den var 
gullforgylt og perfekt. 

Vann er livgivende, vann gir liv. Det blomster i fot-
sporene til en som vanner. Og vi som kjenner til 
livets kilde, - lar vi det gro blomster i våre fotspor? 
Viser vi andre kilden vi øser av? Gud har gitt oss 
både dømmekraft, forstand og vilje for at vi skal 
kunne utføre hans verk i verden. Hvis vi møter Jesus 
i ordet og sakramentene, og er utholdende i bønnen, 
og om vi er villig til å avstå fra vårt eget, egoistiske 
begjær, så vil det også gro blomster i våre fotspor. 
Det vil blomstre. Jo mer vi gir avkall på oss selv, jo 
enklere blir det å være Åndens redskap.

Kanskje er vi som «krukker med sprekker», og kan-
skje føler vi oss ikke verdige til det store oppdraget 
vi er kalt til. Men Gud kan bruke oss alle, med eller 
uten sprekker. Kanskje nettopp «vår svakhet» kan bli 
vår styrke, når vi lar Gud slippe til i våre liv.

VANN – er viktig og et av de fire grunnelement.

Selv om vi har både Jordan-elven og Genne-
saret-sjøen i Israel, så er og forblir Israel et ørk-
enland. Mangel på vann er ofte et stort problem. 
De siste to vintrene derimot, har vært regnfylte så 
Gennesaret-sjøen som lenge har ligget mange meter 
under den røde linjen, mangler nå bare noen centim-
eter for å være full igjen. Og hver vår ser vi hvordan 
det øde ørkenlandet igjen grønnes og blomstrer. Jeg 
er like forundret hvert år, over hvilke undere regnet 
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gjør. Hvilken forandring vannet avstedkommer.

Vi har fire grunnelementer: Ild, jord, luft og vann. 
Vannet er livgivende, en kilde vi ikke kan være fo-
ruten. Over 60% av kroppen vår er vann, og både 
hjernen og hjertet vårt består av hele 73% vann. 
Jordkloden vår blir kalt «den blå planet» fordi den 
innholder store hav og mye vann, ca 70%. Uten van-
net, dør vi.

Det er en fantastisk historie i Joh 4 om Jesus som 
møter den samaritanske kvinnen, ved Jakobs-brøn-
nen i Sykar, eller dagens Nablus.  Jeg vil bare at det 
skal være nevnt at denne fortellingen er igjen et 
klassisk eksempel på hvordan Jesus benytter vannet 
som et konkret grunnelement, til å snakke om «livets 
vann» og om seg selv som Messias. Jesus forklarer 
at det er han som er «livets kilde». Brønner var livs-
viktigt i gammel tid, og det var der kvinnene møtes. 
Alle trengte vann. Det var her ved brønnen den sa-
maritanske kvinnen fant Messias og «livets kilde».

Jesus lærer oss å se alt i sitt rette perspektiv. Når han 
snakker om vann, tenker han først og fremst på den 
usynlige virkeligheten som vannet betegner. Den 
hellige ånd er det ekte vannet, det levende vannet, 
selve kilden der vannet bruser fram. Den som har 
kilden i seg, trenger aldri å tørste mer. Fysisk tørst 
peker på den åndelige, grunnleggende tørsten.

Som et vintre med greiner er en påminnelse om 
forbindelsen mellom Jesus og disiplene som en vei er 
et tegn på den veien som fører til Gud. Som brødet 
i nattverden er et tegn på Jesu legeme, osv. Slik er 
det også med vannet. Det er en påminnelse om det 
livgivende vann.

La oss heller ta for oss fortellingen i neste kapittel 
Johnannes 5:,1-5: Det er fortellingen om den syke  
ved Bethesda-dammen (Bet – Hesda = Barmhjer-
tighetens hus) i Jerusalem. Den syke har vært syk i 
38 år. Det står hos Johannes at vannet ble rørt opp 
til helbredelse når en engel rørte ved det fra tid til 
annen. Jeg kjenner godt til stedet her i gamle-byen 
av Jerusalem ved St. Anne-kirken. Men at Jesus her 
helbreder er ikke et direkte bevis for at Jesus selv 
trodde på effekten av kilden. Det står ingenting om 
at han løftet mannen uti vannet. Jesus bare spurte 
mannen om han ville bli frisk. Og så ba han ham om 
å ta båren sin å gå. Jesus selv er kilden for helbredels-
en; i dette tilfellet trengte han ikke vannet.

ST. BERNADETTE / LOURDES – ta dere med til 
Lourdes i Frankrike

Naturlige kilder har alltid blitt sett på som svært 
dyrebare. Ofte har de vært knyttet til mirakuløse 
hendelser, slik som helbredelser. Av egen erfaring 
har jeg vært i Lourdes i sør-Frankrike da jeg som 
ung student kom til Frankrike. Fortellingen om 
Marie-Bernarde Soubirous, eller bedre kjent som 
den hellige Bernadette av Lourdes (1844-1879), er 

fortellingen om den unge jenta som fikk 18 visjoner 
av en ung kvinne i den lille landsbyen Lourdes i Pyr-
eneene. Kvinnen som åpenbarer seg, viser seg å være 
Jomfru Maria. Hun  ber Bernadette om å grave, og 
hun graver fram en kilde. Dette kildevannet ble kjent 
for å ha helbrendende kraft, selv om undersøkelser 
av vannet som element, viser at det ikke er noe sp-
esielt med selve vannet. Men Lourdes er blitt til et av 
kristenhetens største pilegrimssentre med 5 million-
er besøkende årlig, selv om Lourdes selv bare huser 
ca 14 000 innbyggere. 

I dag er denne kilden og dette stedet forvandlet til en 
stor «religiøs business». Millioner av syke kommer 
hvert år til Lourdes med ønske om å bli helbredet 
– slik som mannen som lå ved Bethesda dammen i 
Jerusalem for 2000 år siden. Jeg så personlig ingen 
helbredelser da jeg var der. Men det sies at det for-
satt skjer under fra tid til annen. Men underet skal 
dobbelsjekkes av leger og godtas av Vatikanet før 
man kaller det et «under» eller et «mirakel». Et un-
der/mirakel blir definert i Ordboka som «en ektraor-
dinær hendelse knyttet til en overnaturlig kraft».

Å se så mange syke samlet på et sted, gjorde et uut-
slettelig inntrykk på en norsk protestant. Det var 
køer av syke mennesker som skulle dyppes ned i det 
iskalde vannet. Overalt var det flasker med hellig 
Lourdes-vann å få kjøpt osv.

Men kildens helbredende kraft er først og fremst i 
oss. Den er ikke langt borte, nei den er oss like nær 
som vårt eget åndedrag. Det er opp til oss å lukke 
opp så det «helbredende vannet» strømmer fram. 
Mesteren står alt ved døren og banker. Han vil gi oss 
mye mer enn det vi vet å be om. Han er livets kilde, 
all godhet og kjærlighets kilde: «For hos deg er livets 
kilde, i ditt lys, ser vi lys», som salmen sier. Amen!

Misjonshilsen trykker en forkortet utgave av bibelti-
men. Hør hele bibeltimen på facebook-siden vår. 



7

  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 de ansatte.
  LMF i de andre nordiske landene
  Alle LMFs samarbeidsorganisasjoner /-kirker
  Fred i Midtøsten
  Storting og regjering
  Kongen og hans hus
  Sommermøtet 2022, LMF 120 år, Oslo
   Be spesielt for prosjekter og personer som er nevnt         

 i dette bladet

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

arbeidere
for å høste inn grøden sin. 

Matt 9,37 b-38

«Ta tid til å bede, søk stillhet og ro»
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Følgende ble valgt til Landsstyret i LMF:

Styreleder: Anne Lise Bakken, Høydalsmo 

Faste medlemmer:

Svanhild Ask, Askvoll 

Anna Magni Larsen, Harstad 

Mari Eikli, Bjørkelangen

Ingun Stokstad Barane , Egersund

Liv Jorunn Koller, Røyken  

Varamedlemmer:

Ingeborg Roth, Ålesund

 Anna Sylvia Kielland Nielsen, Hamar 

Anne Hanson, Åsane 

Følgende ble valgt til valgkomiteen i LMF:

Leder: Kjersti Ruud, Fana

Faste medlemmer: 

Gunvor Ahlers, Trondheim 

Torhild Bruland,Sandefjord

Gunnlaug Bøyum,Bergen 

Liv Wettergreen Jensen , Tromsø

Varamedlemmer: 

Lindy Sjåstad Johansen Bodø,

Anne Myrlund Larsen, Harstad 

Følgende ble valgt til Protokollkomiteen i LMF:

Faste medlemmer: 

Anne Trydal Hansen,Maura 

Annbjørg Eiksund Hesselberg, Førde

Varamedlem: Inger Rismyhr, Sandefjord.

Nytt landsstyre 2021-2024.  Bak f.v: Svanhild Ask, Ingun Stokstad Barane, 
Anna Magni Larsen, Anna Sylvia Kielland Nielsen, Liv Jorunn Koller, Inge-
borg Roth. Foran f.v: Anne-Lise Bakken og Mari Eikli.

Les mer fra GF på side 10 og 11.

Generalforsamling 2021
-valgresultater
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Ny utsending fra
NLM til Japan, Øyvind Barlaup

Øyvind og Solveig reiser med sønnen Iver til 
Japan denne høsten.

Solveig (27) er født og oppvokst i Sykkylven på 
Sunnmøre. Øyvind (30) ble født og tilbrakte de 
første tre årene sine som misjonærbarn i Boliv-
ia, men flyttet deretter til Aure på Nordmøre. 
Solveig har jobbet som fagsykepleier de siste to 
årene, men er nå i mammapermisjon med Iver 
(født oktober 2020) frem til utreise. Øyvind er 
utdannet lektor og  har jobbet som kontaktlærer 
for 8. klasse på Ryenberget skole i Oslo.

Vi reiser til Japan høsten 2021 for å drive med 
ungdomsarbeid innenfor Vest-Japan evangeliske 
-lutherske kirke(VJELK).  De første to årene skal 
vi studere språk og bo i byen Itami som ligger 
nord for storbyen Osaka.

Forbønnshandling i Misjonssalen i Oslo 16.juni 2021. Bønneemner:

Språkstudier

Arbeidet vårt og menigheten vi skal tilknyttes 
fremover

Trivsel for hele familien

Hjelp til å bygge relasjoner og å vise nestek-
jærlighet og omsorg til de vi møter

Evangeliet skal bli kjent for flere i Japan
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Skrevet av Oddrun Flaat Amundsen, informasjonsmedar-
beider i LMF

For første gang i LMF sin 119-årige historie ble generalfor-
samlingen avholdt 30.7. -1.8. på et hotell og med et begren-
set antall deltakere. Heldigvis kunne en generalforsamling i 
miniformat avholdes, det har ikke vært alle organisasjoner 
forunt det siste året!

Det sittende landsstyret samlet seg til sitt siste styremøte 
for perioden, torsdag 29.7. Dagen etterpå møttes alle som 
skulle delta på generalforsamlingen, til lunsj. Det var i 
tillegg til sittende styre,  valgkomite og protokollkomite, 
kandidatene til nytt styre, ny valgkomite og ny pro-
tokollkomite, daglig leder, informasjonsmedarbeider, da-
tateknisk medhjelper, fotograf og møtedirigenter. Totalt 
var vi 24 personer samlet og hotellet hadde lagt alt til rette 
slik at arrangementet foregikk etter gjeldende smittevern-
regler.

Det var en annerledes generalforsamling, med valgstem-
mer som var kommet pr.post til kontoret i juni og strøm-
ming av forhandlingene slik at allesom hadde mulighet, 
kunne følge med., men likevel var også mye likt  slik det 
pleier å være.

Selve generalforsamlingen på fredag inneholdt treårsmeld-
ing presentert av leder Anne-Lise Bakken, treårsregnskap 
presentert av daglig leder og resultatet av valget side 8 i 
dette bladet. 

Et tellekorps på tre personer hadde tidlig på dagen telt opp 
de innkomne stemmene. Lovendringer som krever at det 

GENERALFORSAMLING 2021  
SCANDIC HOTEL,GARDERMOEN

Foto: Ivar Barane
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er en større andel av medlemmene til stede, ble ikke tatt 
opp på denne generalforsamlingen. De blir det satt av tid 
til på neste års sommermøte i Oslo.

Både fredag og lørdag ble startet med morgenbønn før 
frokost. Vi fikk også gode måltider, med fine samtaler 
rundt bordene. Bibeltimene begge dager ved Elisabeth E. 
Levy i opptak fra Jerusalem, var svært interessante og ga 
oss mye å reflektere over. Fredagens kveldsmøte ble ledet 
av Mari Eikli og programmet var viet årets tema: Jesus – 
livets kilde. Vi fikk bl.a. se fine videohilsener fra tre av våre 
utsendinger i tillegg til at avtroppende landsstyremedlem-
mer, Liv Wettergreen Jensen, Kjersti Ruud og Elin Ann 
Øvensen, bidro med inntrykk og takk fra tiden i styret. Liv 
Jorunn Koller holdt kveldens andakt. 

Lørdag holdt Inger Rismyhr et svært interessant foredrag 
om Misjonssambandets arbeid i Mongolia i perioden 1994 
– 2019. Etter en nydelig festmiddag, ble det misjonsmøte 
ledet av Anne-Lise Bakken og daglig leder Inger Marie. Vi 
fikk se videohilsener fra utsendinger, Inger Marie holdt 
kveldens tale, det ble bedt for nytt landsstyre og de som 
gikk ut av styret og andre verv, ble takket for innsatsen og 
gitt en gave. 

Kvelden ble avsluttet med bønnevandring, forbønn for 
nytt Landsstyre. Misjonsoffer og nattverd forrettet av Elin 
Ann Øvensen. Det var en innholdsrik og givende kveld. 

En stor takk til alle som hver på sin måte, bidro til at gen-
eralforsamlingen 2021 ble en minnerik og fin markering 
av det LMF står for: «- med kunnskap om Jesus til hele 
verden».

Vi sees i Oslo på Rønningen Folkehøgskole i 2022!

GENERALFORSAMLING 2021  
SCANDIC HOTEL,GARDERMOEN

Foto: Ivar Barane

Foto: Ivar Barane

Foto: Ivar Barane Foto: Ivar Barane
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Oversettelsen av Bibelen til saafi-saafi, et mi-
noritetsspråk i Senegal, er kommet så langt at en 
stor milepæl er i sikte. Innen ca. 3 år, håper vi at 
hele Det nye testamente er ferdig, sammen med 
et lite utvalg fra Det gamle testamente. Overset-
terteamet samarbeider digitalt; Hillebrand Dijk-
stra er i Norge,  saafi-medarbeiderne arbeider fra 
sine hjemmekontor i Senegal. Heldigvis fungerer 
dette godt.

Oversettelsesarbeidet følger en bestemt prosess, 
der det blir skrevet utkast som igjen blir gjen-
stand for drøfting i teamet, før det blir gjennom-
gått av andre saafi-folk for å se om meningen i 
teksten kommer klart frem. Siden må teamet 
vurdere innspill og forslag til justeringer, helt til 
et endelig utkast er klart til ekstern konsulents-
jekk. 

I årets første måneder ble Johannes-evangeliet 
gjennomgått en siste gang for å bli klart til kon-
sulentsjekking. I juni møttes så oversetterteamet 
(digitalt) med den eksterne konsulenten for å 
gå igjennom oversettelsen. Tilbakemeldingen 
teamet fikk, var at oversettelsen holdt høy kval-
itet. Nå er evangeliet etter Johannes godkjent til 
publisering!

For øvrig ligger oversettelsesarbeidet helt i rute 
etter fremdriftsplanen. Flere av Paulus-brevene 
er i prosess. I månedsskiftet juni/juli er forståel-
sessjekk av 1. Tessalonikerbrev i gang, og 1. 
Korinterbrev blir ‘tilbakeoversatt’ for å være 
klart til konsulenten skal se på teksten en gang i 
høst. Tilbake-oversettelse vil si at teamet lager en 
ord-for-ord-oversettelse fra saafi-saafi til et fel-
lesspråk (for eksempel fransk) slik at konsulent-
en, som ikke behersker saafi-saafi, kan bedømme 
oversettelsens innhold.

 Vitnesbyrd:

Augustin, en av saafi-medarbeiderne, står for 
radiosendinger der han leser bibeltekster og 
forklarer. For noen måneder siden fikk han høre 
fra en bekjent, at i en annen del av Augustins 
landsby, satt en gruppe eldre menn og lyttet til 
radioen. De hørte på lignelsen om såmannen, 
og var svært engasjert. Det er virkelig oppmun-
trende at Bibelen oversatt til morsmålet vekker 
begeistring! 

LMF støtter dette prosjektet med kr 100.000 i 
2021 og har inngått en prosjektsamarbeid med 
Wycliffe til 2023.

Bibeloversettelse til 

                  saafi-saafi i Senegal

Skrevet av Agnes Lid, daglig leder i Wycliffe

Unge gutter som studere et utkast av Johannes 
evangeliet
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Ikke lenger utenfor

 Hilsen fra KIA Velferd, Kristiansand

Pandemien har ført mange av dem som fra før falt utenfor, enda lenger unna arbeidsliv, utdanning og 
sosiale fellesskap. KIA hjelper dem inn!

I KIA Kristiansand gir vi norskundervisning til kvinner som, ofte på grunn av forpliktelser med barn, 
ikke har lært seg godt nok norsk til jobb eller videre utdanning og har brukt opp rettighetene sine til 
voksenopplæring. Mange av kvinnene har lite nettverk i Norge og under pandemien har fellesskapet 
på KIA blitt enda viktigere.

De siste to årene har vi også jobbet spesielt for å hjelpe kvinnene videre til utdanning og jobb når de 
er ferdige med norskundervisningen på KIA. Gjennom lange og gode samtaler med kvinnene, ser vi 
på interesser og fremtidsdrømmer, utdanning, jobb og annen erfaring de har med seg fra hjemlandet. 
Sammen prøver vi å finne ut hva som kan være jobber de kan trives i og har realistiske muligheter til 
å få. Det har ikke vært så enkelt under pandemien, men mange har med KIAs hjelp, kommet videre i 
utdanning, i yrkesrettede kurs under NAV, og noen er allerede i dag i jobb. 

Blant kvinnene som går hos oss har noen helsemessige utfordringer og er uføretrygdet. Disse trenger 
også fellesskapet man får på en arbeidsplass. De har ressurser og vil bidra i Norge!  Nylig fikk vi en 
avtale om at noen av kvinnene skal jobbe som frivillige på et hjem for demente. Flere hender til å 
hjelpe demente og mening i hverdagen for kvinnene.

For barna i kvinnenes familier har pandemien også vært tung. For å gi familiene muligheter til å få 
morsomme opplevelser sammen i feriene, har KIA i år arrangert en rekke ferieaktiviteter for familiene. 
I vinterferien hadde vi en flott tur til Eikeraben, der mange stod på ski for første gang. Vi så fantastiske 
fremskritt og barn som gledet seg over mestring. Vi har også hatt fine opplevelser sammen på Brag-
døya, Dyreparken og på Troll Aktiv.

Tusen takk for at dere bidrar til å hjelpe disse familiene inn i utdanning, arbeid og fellesskap!

Skrevet av Anne Marit Stalleland, prosjektleder Veien Videre,KIA Velferd

LMF støtter dette prosjektet med kr 50.000
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LMF støttet dette prosjektet 
med kr 30.000 i 2021

Møt 2 frivillige i leseopplæringa 

                     på pere-språket i Kamerun

Ein representerer trufast innsats, den 
andre ny giv

Maounde Tanko blei engasjert rundt år 2000 då 
Alvhild Vassel Eide leia ein større lesekampanje 
finansiert av Norad. Han er framleis ein av dei 
mest aktive.  Maounde er muslim av tru, men er 
brennande engasjert for at perespråket skal leve 
og blomstre for nye generasjonar. I desse 20 åra 
som er gått, har han stilt opp som lærar, rådgje-
var og fast medlem i Perekomiteen. Dei siste åra 
er han og blitt valt til kasserar; for han har alles 
tillit når det gjeld pengar. Inntekt på sal av per-
ebøker har vore eit svakt punkt i systemet. Men 
då Tanko i fjor overtok ansvar for salet, blei over-
skotet stort nok til å reparere taket på språkhu-
set! Dermed er det  blitt eit godt eksempel på at 
god styring gir godt resultat.

Ila er ein av Tanko sine frivillige medarbeidarar 

-Kva nytte har du hatt av å lese pere, spør vi han.

Han svarar med eit stort smil: «Eg er stolt over 
å kunne lese og skrive morsmålet mitt og kjem-
pestolt over at eg kan undervise andre i det same! 
Eg synest det er viktig å stå på, slik at mange får 
diplom.

-Har du hatt noko praktisk nytte av det du har 
lært?

Ja, eg les med stor interesse dei forskjellige hef-
ta og bøkene vi har på pere. For eksempel om 
tidlegare tradisjonar for å skaffe seg ei kone. 
Likeså opplysningsbøker om helse, jordbruk og 
honningsanking og spesielt hefta med eventyr 
og segner. Eg seier takk til det tidlegare språk-
teamet som har laga desse interessante bøkene. 
Takk og til dagens leiarar som står på saman med 
Tanko for å føre arbeidet vidare. 

Og ikkje minst takk til LMF som dei siste åra, har 
sponsa oss med pengar til leseopplæring. Det gir 
oss nytt pågangsmot og glød til å stå på. Mange 
tusen takk!

Å skrive på pere er krevende da nasaler og toner 
må merkes

Skrive av Konstanse Raen, prosjektkoordinator

Maounde Tanko Ila
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LMF støttet dette prosjektet med kr  55.000 i 2021.

Det har lenge vært en uoversiktlig korona-situ-
asjon i Sierra Leone. Nesten ingen tester seg, og 
mennesker dør stadig uten at dødsårsaken blir 
sjekket. Gjennom sommeren utviklet situasjo-
nen seg til det verre, med sykehus overfylte av 
koronapasienter og mange dødsfall. Helseinsti-
tusjonene i landet har i utgangspunktet veldig lav 
kapasitet og er på ingen måte rustet til å hånd-
tere denne pandemien. Mange velger å kjempe 
seg gjennom sykdommen hjemme, fordi de er 
redde for å bli smittet på sykehuset eller på klin-
ikken. Samtidig er det stor skepsis til vaksinen, 
og det går rykter om at vaksinen vil føre til at en 
dør etter to år. Tilgangen til vaksiner er begren-
set til de rikeste og mest privilegerte. 

Misjonsalliansens prosjekter og arbeid i Sierra 
Leone går stort sett etter planen, til tross for 
korona. Våre partnere er godt i gang med å bygge 
tre nye skoler. Én av disse, UMC Primary school 
i området Hasting i Freetown, bygges med støtte 
fra Lærernes Misjonsforbund. Her er grunnar-
beidene gjort ferdig, og det er støpt fundament 
og gulv. Det er laget 3000 blokker av sement som 
er ferdig herdet og klare til bruk. Sand og sement 
til videre bygging er også på plass. Det skal bli 
spennende å følge byggeprosessen framover, 
og vi er så takknemlige for at dette arbeidet går 
sin gang. Støtten fra Lærernes Misjonsforbund 
bidrar til at barn og unge i dette området snart 
skal få en ny, trygg skole med toaletter, møbler 
og undervisningsmateriell som gir dem tilgang 
til den utdanningen de har rett til og behov for. 
Vi gleder oss til den nye skolen blir ferdig og kan 

tas i bruk!

Karen og Julian, som jobber ved Misjonsallians-
ens landkontor i Liberia, var i april på tre ukers 
besøk i Sierra Leone. Der besøkte de flere lands-
byer som har mottatt støtte gjennom Misjonsal-
liansens lokale partnere. Menneskene de møtte, 
uttrykte stor takknemlighet for at noen der ute 
i den store verden bryr seg om hvordan de har 
det. Behovene er fortsatt store, og målet til Mis-
jonsalliansen i Vest-Afrika er å utruste befolknin-
gen til selv å ta tak i utfordringene sine og finne 
gode løsninger som kan gi dem en bedre fremtid. 

Tusen takk til alle som er med oss på denne reis-
en - både gjennom bønn, omtanke og økonomi-
ske midler.

Bygger ny skole i korona-tiden i 

                              Sierra Leone 
Skrevet av Janne Engen, Misjonsalliansen
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Anders og Siren Godø startet DanceTV for et par 
år siden. Deres visjon er å skape god kristen danse-
undervisning som kan brukes som trosopplæring 
og formidling i menigheter og kirker. De jobber pr i 
dag med å utvide undervisningsbiblioteket på norsk. 
Anders tar seg av filmingen og det tekniske, Siren er 
danser og koreograf.  

Siren Godø (tidligere Roland) er misjonærbarn, født 
og oppvokst i Japan. Hun har i voksen alder vært på 
mange turer til Japan. Ideen om DanceTV på Japansk 
dukket opp rett før den siste turen i 2020. Hun hadde 
med seg undervisning fra DanceTV som hun viste på 
storskjerm til noen menigheter i Tokyo og Nagoya. 
Undervisningen var på norsk, men barna og ung-
dommene forsto likevel hvordan dansen skulle være. 
Siren kjente en lengsel etter å se flere kristne barn 
og unge i Japan få uttrykke seg til musikk og dans på 
deres eget språk. Det som startet som en lengsel og 
ide, har Lærernes Misjonsforbund nå gjort til virke-
lighet og prosjektet er nå i gang! 

LMF støtter dette prosjektet med kr 45.000 i 
2021.

Sangen «Nåderik» av Jarle Waldemar er nå oversatt 
til japansk av Paul Mikaelsen med inspirasjon fra 
misjonærene Ruth Kari og Knut Ola Topland i Nago-
ya. Paul Mikaelsen er misjonærbarn fra Japan og har 
japansk som morsmål.

Nina Mikaelsen er artist og sanger. Hun har nå 
sunget inn sangen, den er ferdig mixet og mastret. 
Nina har både sunget på japansk tv og ved flere 
andre sammenhenger i Japan. Hun var ute som mis-
jonær for Orientmisjonen i Japan i 3,5 år, før hun 
giftet seg med Paul Mikaelsen.  

Paul har også tatt på seg den tidkrevende jobben 
med å «dubbe» de 4 instruksjonsfilmene danse-
undervisningen består av. Den første videoen er 
oversatt og innspillingen er i gang. Vi håper at vi 
innen desember har dubbet og distribuert dansen 
«Nåderik» til menigheter, kirker og hjem i Japan.

Selv om produktet ikke er klart på japansk, har det 
allerede båret frukt. Barna i Toplandfamilien i Na-
goya har danset norske “Nåderik” på et gatemøte for 
hjemløse til stor glede for tilskuerne, og de gleder seg 
veldig til de kan fremføre denne til japansk tekst!

DanceTv: 
   Digital danseundervisning på Japansk! 

1) Studioinnspillingen av Nåderik på Japansk i studio til 
Thomas Gallatin i Kvinesdal. Nina Mikaelsen er vokalist. 
Nåderik er opprinnelig skrevet av David André Østby i 
2018. Jarle Waldemar og gjorde en nyinnspilling av denne 
i 2019, og det er disse lydfilene vi har fått lov å gjøre en 
japansk versjon av.

2) Så er det et bilde av barn i Tokyo som danser til en norsk 
instruksjonsfilm fra DanceTV i 2020.

3) Bilde av Paul Mikaelsen som dubber Nåderik

Skrevet av Siren Godø, Dance Tv
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Studentbarnehage på Mekane Yesus 

seminaret  i Addis Abeba, Etiopia

Mekane Yesus Seminaret i Addis Abeba utruster 
menn og kvinner til tjeneste i kirken og i andre 
sammenhenger. Vi er ansvarlig for at menn og 
kvinner får gjennomført utdanningsforløpet så 
smertefritt som mulig. Vi har over tid sett en sta-
dig utfordring i forhold til å støtte kvinnene som 
har med seg små barn under 6 år ,på seminaret. I 
etiopisk kontekst er det mor som har hovedans-
varet for barna. Pr i dag har vi ti studenter med 
barn. Siden de har med seg barna, er det vanske-
lig å konsentere seg om studier.

Derfor har vi satt igang med å lage en barnehage 
og finne egnede lærere og andre ansatte til å 
passe barna. 

Det er satt i gang med bygging av barnehage og 
lekeområde. Dette er den største delen av pros-
jektet og en mindre del er lønn til de ansatte i 3 
år. 

Dear Sisters in Christ,

Greetings from a rainy Addis.

The project is in very good progress as you 
can see from the pictures attached. It is a six 
month project and we are able to complete 
more than 50% in less than three months. It 
will definitely be completed in the next three 
months and  Iwill send you pictures of the 
actual functional building.

With much appreciation. 

Bruk Ayele Asale (Rev. Ph.D.)

President, Mekane Yesus Seminary

Skrevet av  Bruk Ayele Asale, oversatt av Inger Marie A. Oppegård

Utsnitt av kapellet og andre bygninger på seminaret

             LMF delfinansierer dette prosjektet med kr 50.000 i 2021.
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LMF-utsendinger
pr. 01.09.2021

Åse Røsvik de Vargas 
Utsendt av Normisjon til Ecuador 
LMF- utsending siden 2009
Koordinator for Normisjon

Guri Enger ( Norge)
Utsendt av Normisjon til Mali 
LMF -utsending siden 1998
I avslutningsfasen av oversettelsen av det gamle testa-
mentet til Kasonke

Mary S. og Rafi Rakotovao
Utsendt av NMS til Paris, Frankrike
LMF- utsendinger siden 2016/2019
Menighetsprester i Creteil

Helene
Utsendt av Frikirken til Midt-Østen
LMF- utsending siden 2021
Kristent fagpersonell

Anette ( Norge)

Utsendt av Normisjon/Wycliffe til Asia
LMF-utsending siden 2020
Lingvistiker
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pr. 01.09.2021

Ave og Magne Mølster
Utsendt av NMS til Estland
LMF utsendinger siden 2019
Menighetsarbeidere i Saku

Kjersti Gangstø 
Utsendt av NLM til Mali. 
LMF- utsending siden 2019.
Menighetsarbeid

Øyvind Barlaup
Utsendt av NLM til Japan
LMF utsending siden 2021
Språkstudent

“Øyvind” 
Utsendt av NLM til Sentral-Asia 
LMF-utsending siden 2019 
Kristent fagpersonell

Dagrunn 
Utsendt av NLM til Etiopia 
LMF- utsending siden 2016 
Arbeider med skoleutvikling i Etiopia

Rut Kari Topland
Utsendt av Frikirken til Japan
LMF-utsending siden 2021
Kirkeplanter i Nagoya
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Silje  Svanholm Skogesal 

Utsendt av Normisjon til Senegal
LMF utsending siden 2020
Lærer for de norske barna og misjonær 

Therese Glendrange 

Utsendt av Normisjon til Mali
LMF- utsending siden 2003
Misjonær

Anne Storstein Haug
Utsendt av NMS til Thailand
LMF- utsending siden 2001
Ansatt i den thailanske lutherske kirkens diakoniavde-
ling 

Elisabeth E. Levy
Utsendt av Den norske Israelsmisjon til Israel  
LMF-utsending siden 2016 
Daglig leder på Caspari senter, Jerusalem

Husk på våre LMF-utsendinger i bønn og omsorg!

Ragnhild Ljøkjell Knotten
Frivillighetskoordinator
Søndagsskolen Norge 

Berit Østby
Lærer på språkskole i Addis Abeba

Utsendt av Promissio i Etiopia

LMF støtter også disse i en tidsperiode på tre år:
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En ildsjel:
               Karin Kjosavik,                                                                                    
                                      Lillesand/ Birkenes LMF

På som-
mermøtet 
i Stavanger 
i 2019 kom 
jeg i snakk 
med Karin 
Kjosavik for 
første gang. 
Det ble en 
god samtale 
som ledet 
til at jeg 
tok kontakt 
med henne 

da jeg skulle informere om LMF på Sørlandets 
lærerstevne på Universitetet i Agder samme 
høst. Jeg spurte om hun kunne tenke seg å stå på 
stand sammen med meg. Karin er bosatt i Lil-
lesand og det kunne være fint å ha en lokal rep-
resentant med. Hun var positiv fra første stund 
og vi fikk en god dag på stand med profilering av 
LMF. Dette er hun glad for at hun fikk være med 
på. Det ga litt nye tanker om framtiden for LMF.

I 1970 kom Karin med mann og barn til Notod-
den. Hun hadde aldri hørt om LMF tidligere og 
ble invitert med i den lokale LMF-gruppen av 
Inger Johanne Frantzen som i dag er medlem 
i Sem LMF. Karin opplevde Notodden-gruppa 
som et godt sted å være og hadde det veldig bra 
der alle de 35 årene de bodde på Notodden. «Det 
var et hellig sted» som hun uttrykker det.

Som pensjonist flyttet hun med mannen til Lan-
ghus. Der var det ingen lokalgruppe, så Karin 
fortsatte som enkeltmedlem.

Etter en del år flyttet de sørover til Lillesand for å 
komme nærmere familien. Karin spurte en nabo 
om hun kjente til en LMF-gruppe i Lillesand. 
Anne Kulia som hun var sammen med i kirkerin-
gen, var medlem i LMF. To uker senere inviterte 
Anne, Karin og mannen til 60-års jubileum for 

Lillesand og Birkenes LMF. Det ble en fin start på 
fellesskapet Nå har Karin vært gruppeleder noen 
år og trives godt med det.

Alle LMF-grupper har sin egen «kultur», selv 
om vi samles om de samme verdiene og målene. 
I Lillesand og Birkenes var det besøk av talere på 
hvert møte og det var ikke Karin vant med fra 
Notodden. Der brukte de Misjonshilsen mer ak-
tivt på møtene. Det å komme inn som ny, var en 
tilpasningsjobb, men etter hvert som de begynte 
å ha møtene hjemme hos medlemmene, ble hun 
mer kjent med de andre. 

Bønnefellesskapet og trossamtalene er noe av 
det Karin setter stor pris på i dag og som hun 
ønsker flere skal få gleden av. Alle medlemmene i 
lokalgruppa er pensjonister nå. For at ikke møte-
ansvaret skal være for tyngende for noen, er de 
delt opp i fire smågrupper på fire medlemmer 
i hver, slik at hver gruppe veksler mellom å ha 
ansvaret for møtene. Samværet er det viktigste. 

Når det gjelder verving av nye medlemmer, tenk-
er Karin at det er nødvendig med den fornyingen 
der vi tenker at det dannes nye lokalgrupper 
eller at det blir flere enkeltmedlemmer. Kan-
skje er flere regionsamlinger og mer uformelle 
lokalgrupper veien å gå for LMF framover? 

Vi må være opptatt av at LMF er en verdifull 
misjonsorganisasjon som gir til de større organ-
isasjonene og har et økumenisk perspektiv. Ikke 
minst det siste, er noe hun virkelig brenner for i 
tillegg til bønn.

Bønn er viktig og sentralt! Karin kommer til slutt 
med en utfordring til alle LMF-medlemmer at 
vi har minst en ukentlig bønn, for de som er på 
kontoret, for utsendingene og for at nye med-
lemmer må komme til.    

  

I samtale med Oddrun Flaat Amundsen
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Min skolehverdag: 
Berit Sveen Horn, Bjerkely skole, Tønsberg

Jeg hadde som mål å bli lærer. Ikke bare lærer, 
men en kjempegod lærer! Noen ganger er jeg 
usikker på om jeg ble det.

Jeg vet ikke om jeg blir mest oppmuntret eller 
mest provosert, når jeg leser saker om fantas-
tiske lærere som virkelig har lykkes. «Drøm-
melæreren!» Det kan gi et positivt bilde av lære-
ryrket, og en gladsak er alltid bra. Samtidig kan 
jeg bli oppgitt når kommentarer som…»denne 
læreren har virkelig forstått det», eller….»tenk 
om alle lærere var som henne», renner inn. Det 
er så mange som «vet» hva vi driver med i skolen 
og som «vet» hvordan vi heller burde gjort det.

Jeg har hatt elever med foreldre som syntes jeg 
var fantastisk og jeg har tatt godt vare på synlige 
bevis for det. Jeg har også hatt elever med forel-
dre som syntes jeg var helt håpløs.

Noen ganger vet jeg at jeg har mislyktes totalt 
med timer og prosjekter, men jeg har også fått 
gjennomført opplegg med fantastiske resultater 
for elevene. I det store og hele, ingen kriser, men 
jevnt arbeid med fullt akseptable resultater.

Likevel, det er relasjonene jeg ønsker å lykkes 
best med. Jobben med å lete fram gullet i elevene 
og forsikre dem om at de er like verdifulle uan-
sett hva de får til. Eleven som oppdager sitt talent 
og at innsats gir frukter, eleven som tør å dele 
såre opplevelser fordi klassemiljøet er trygt. Alt 
dette som ikke synes på nasjonale prøver og ofte 
ikke kan måles med tallverdier, det gir læreryrket 
særlig verdi.

«Menneske først, så lærer» er ett av mine motto i 
tillegg til «menneske først, så elev». Alle har gode 
og dårlige dager, vi opplever gode læringssitu-
asjoner og situasjoner som ikke fungerer. Vi blir 
godt kjent med hverandres styrker og svakheter. 
Dette er hverdagen og den er fantastisk selv om 
opplevelsene ikke kommer i avisa eller på face-
book.

Da koronaen satte inn, ble hjemmeskolen kastet 
på oss. Jeg underviste ut i «det store intet» gjen-
nom skjermen og oppfølging av elever tok masse 
tid. 

Tilbake på skolen måtte jeg følge opp det daglige 
koret med: «Husk 1m avstand, vask hender, 1m 
avstand, vask hender……..»i tillegg til de or-
dinære arbeidsoppgavene med planlegging, fag, 
læring, oppfølging, vurdering, dokumentering, 
klassemiljø, konflikthåndtering, grensesetting 
osv. Presset opplevdes så stort at etter et par 
måneder klarte jeg ikke å tenke tanken på å sette 
mine bein i et klasserom.  

Etter en sykmeldingsperiode, startet jeg forsiktig 
opp igjen. Jeg ville be om hjelp hvis jeg trengte 
det og ville være åpen med mine kollegaer om at 
jeg er bare et menneske som prøver så godt jeg 
kan. 

Overfor meg selv ble det viktig å legge lista lavere 
og kanskje et annet sted. Ikke prøve å prestere 
mest og best, men heller være en støttende kolle-
ga. Ikke være en utslitt og sur fagperson, men en 
lærer som har overskudd til å møte elevene med 
et smil og glede seg over å være sammen med 
dem.

Jeg lever fortsatt i spennet mellom alle krav og 
forventninger, det gjør alle lærere. Jeg vet ikke 
om jeg er en fantastisk lærer, men lærer er jeg. 
Det ønsker jeg å fortsette med så jeg får møte alle 
disse forskjellige små menneskene som rommer 
hvert sitt univers. En helt vanlig lærer, det synes 
jeg er ganske fantastisk! 
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INSPIRASJONSSAMLING FOR LMF-ere i Vestfold/Telemark fylke

Torsdag 12.november kl 19.00 i Skjee-stua, Stokke

Servering av pizza.
Fellesskap

Kollekt til LMF sitt arbeid
Andakt og misjonsinformasjon

Påmelding til daglig leder Inger Marie på 41046934 innen 10.november. 
Invitasjon til arrangementet sendes ut i løpet av september

Regionsamlinger Høsten 2021

       INSPIRASJONSSAMLING   FOR LMF-ere i Vestland fylke
Lørdag  16.oktober  2021

Kl: 13.00-16.00
Sted: Knarvik Misjonshus,

 bak Knarvik Senter
Kvernhushaugane 10, 5914 Isdalstø.

Program:
Servering av pizza, brus, te/ kaffe og kaker

Andakt  og misjonsinformasjon ved tidl. LMF-utsending Inger Valbø, Japan
Nytt fra LMF ved informasjonsmedarbeider Oddrun F. Amundsen

Bønnefellesskap,kollekt til LMF, sanginnslag

Påmelding til Kjersti Ruud på tlf: 92662967 innen mandag 11.oktober. 2021

LMF følger til enhver tid smittevernsreglene til FHI.

  I høve jubilea i Sunnmøre LMF- gruppe og Stranda LMF-gruppe blir det 

LMF-fest på Ålesund Folkehøgskule  
lørdag 4.september  

Festen tek til kl 14.00.
LMF-gruppene og enkeltmedlemmer på Sunnmøre er  inviterte. 

Inviter gjerne med vener og kjende som kan bli framtidige medlemmer i LMF .
Program:

Talar er LMF-utsending Inger Valbø
Gode sangkrefter.

Det blir servert suppe og kake m.m
Informasjonsmedarbeider i LMF Oddrun F. Amundsen blir med.                             

          Festen er gratis, 
men vi bed om ei god jubileumsgave til LMF .

 Påmeldingsfrist 25.august.  
Påmelding til Solveig Aksnes på tlf /sms :97962550

Vi i programkomiteen,gled oss til storsamlinga på Ålesund Folkehøgskule
 Vi håper at mange vil kome!
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Jubilerende grupper 2021

115 år Bodø feires internt

110 år Tromsø, feires 26.august, besøk av Anna Magni Larsen

105 år Larvik, feires høsten 2021, besøk av daglig leder

100 år Horten, feires 18.oktober, besøk av daglig leder

75 år Harstad, besøk av Liv Wettergreen Jensen

75 år Mosjøen, besøk av Oddrun Flaat Amundsen

70 år Rolvsøy, feires 27.september, besøk av daglig leder

65 år Os

65 år Rakkestad/Degernes, feires 14.oktober, besøk av Mari Eikli

60 år Måløy, feiret internt

60 år Stranda, feries på Sunnmøresamling 4.september

55 år Rana, besøk av Oddrun Flaat Amundsen

5 år Sunnmøre, feires 4.september på Sunnmøresamling



Misjonsforedraget gir en kort oversikt over NLMs 
arbeid i Mongolia fra oppstarten i 1994 til 2019.  Det 
bygger på ei bok jeg har skrevet og som med stor 
sannsynlighet, kommer ut på Lunde forlag til Mis-
jonssambandets generalforsamling i 2022. 

Først litt om meg selv: Jeg var utsending i Mongolia 
for NLM i to perioder: Et tre måneders oppdrag 
vinteren 1997-1998 og i to år fra 1999-2001. Som 
bistandskonsulent i NLM fra 2002-2006 fikk jeg også 
følge arbeidet på nært hold. 

Historikk:

Bakgrunnen for at Misjonssambandet starter arbeid i 
Mongolia er Berlin-murens fall i 1989. Da blir mange 
land som hadde hatt kommunistregimer, mer åpne 
for kristen misjon. Misjonssambandet ønsker å gripe 
denne muligheten, og valget står mellom flere land. 
I 1991 sender Mongolias helseminister ut følgende 
pressemelding: «Landet mitt har desperat behov for 
hjelp til helsearbeidet, og vi kan gjerne ta imot også 
kristne fagfolk.» Daværende generalsekretær i Mis-
jonssambandet, Egil Grandhagen, er på studiereise i 
London høsten 1991 og leser denne pressemelding-
en. Han ønsker å undersøke om det kan være aktuelt 
å velge Mongolia som nytt misjonsland. 

Høsten 1993 blir Misjonssambandet som den første 
misjons-organisasjon i verden, offisielt registrert 
med arbeidstillatelse i landet. Ledelsen har da sam-
men med fagfolk vært på flere besøk og hatt møter 
med mongolske myndigheter. Planen er å gå inn i 
helsearbeid, landbruk og språkundervisning. Det er 
også knyttet nyttige kontakter med lederne for FNs 
program for barnehjelp (UNICEF) og med verdens 
helseorganisasjon (WHO). I juli 1994 vedtar Mis-
jonssambandets generalforsamling Mongolia som 
nytt misjonsland.

Mongolia er ca 5 ganger så stort som Norge. Det 
ligger som en buffer mellom Russland og Kina. Lan-
det har litt over 3 mill. innbyggere. Ca 1 mill bor i 
hovedstaden og ca 0,5 mill er nomader som bor i 
ger, som er et tradisjonelt, mongolsktelt. Mongolias 
hovednæringsveier er landbruk og utvinning av min-
eraler. 

Mongolia er et av verdens høyest beliggende land. I 
gjennomsnitt ligger det på 1580 moh. Det består av 
store ørken- og steppeområder og noe dyrkbar mark. 
Gobiørkenen utgjør en tredjedel av arealet. Mon-
golia har tørt klima med store temperaturforskjeller 
og lite nedbør. Det kan være ekstrem tørke om som-
meren og ekstrem kulde om vinteren. Hovedstaden 
Ulaanbaatar er verdens kaldeste hovedstad med en 
gjennomsnittlig årstemperatur på 0 grader. 

Oppstart av arbeidet

Misjonssambandets første utsendinger er på plass 
i Ulaanbaatar våren 1994. De kommer til et land i 
dyp depresjon, både økonomisk og menneskelig. 
Kommunistpartiets maktmonopol ble etter 66 år 
opphevet i 1990. Demokratiseringsprosessen starter. 
Det skal være frihet og medbestemmelse. Under 
kommunisttida fikk Mongolia mye støtte fra Russ-
land både økonomisk, militært og på andre måter. 
Støtten forsvant så å si over natta. Omstillingen fra 
planøkonomi til markedsøkonomi og den manglende 
støtten fra Russland, fører til store økonomiske prob-
lemer. Folket vinner sin frihet, men de mister trygg-
heten som var i det kommunistiske systemet. Mange 
mister jobben, det blir stor varemangel og inflasjo-
nen er oppe i 300%. Nøden blir stor, og mange lever 
under fattigdomsgrensa.  Nøden var stor gjennom 
hele nittitallet. Men noe som ikke forsvant, var vod-
kaen. Alkoholproblemene er fortsatt enorme.

Bistand og evangelisering har alltid gått hånd i hånd 
i misjonsarbeidet. Utsendingenes arbeidstillatelse 

Misjonsforedrag på GF: 
Med håp til Mongolia
NLMs arbeid i Mongolia gjennom 25 år 
Foredraget er skrevet av Inger Rismyhr
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gjør at de kun kan drive evangelisering på fritida. De 
får kontakt med folk og starter bibelgrupper. 

Siden kommunismens fall, er det buddhismen som 
skal ha fortrinn som nasjonalreligion. Etterhvert 
begynner avisene å ha artikler der de advarer mot de 
kristne, og mange er bekymret for utviklingen. Flere 
har blitt klar over den voksende flokken av kristne. 
Mange er oppriktig redde for en slags åndelig im-
perialisme, der mongolsk kultur byttes i en vestlig 
religion, og at dette vil føre til avhengighet av den 
vestlige verden. Enkelte ser for seg religionskrig og 
borgerkrigen i  Jugoslavia tas fram som en advar-
sel. I avisene skrives det om alle utlendingene som 
kommer under dekke av å drive utviklingsarbeid, 
men som egentlig bare er interessert i å fortelle om 
en vestlig gud. Er disse nordmennene ute i samme 
ærend?

Utsending Hjalmar Hugdal skriver: «Vi må gi de rett 
i, at det bl.a. har vært kristne organisasjoner i landet 
med dalende troverdighet etter hvert som ting har 
kommet fram i lyset. I unge menigheter rundt om 
har heller ikke mongolsk kultur vært tatt vare på 
som den burde. Svaret vi forsøker å gi, betyr nok mye 
mindre enn det vi klarer å vise gjennom handling.  
Men å bygge tillit tar tid.»

Bistand

Fra 1994 til 2019 har NLM, sammen med mon-
golske og norske myndigheter ved NORAD, hatt 8 
prosjekter. Prosjektene har vært innen utvikling av 
landbruk som næringsvei, helse og barns levekår 
og rettigheter.  Under kommunisttida ble det laget 
strukturer for det meste i samfunnet. Det som my-
ndighetene valgte å videreføre av dette, var nyttig i 
arbeidet med bistand. En annen stor fordel var at så 
å si alle kunne lese og skrive, og en god del av befolk-
ningen hadde forholdsvis god utdannelse.

Bistandsarbeidet startet i Darhan og Selenge, ca 20 
mil nord for hovedstaden Ulaanbaatar. Etter hvert 
ble det også startet arbeid i hovedstaden. I 2007-
2008 ble virksomheten flyttet helt vest i landet, til 
fylkene Khovd, Gobi Altai og Bayan-Ulgii som ligger 
ca 1 500 km fra hovedstaden.

Næringsutvikling

Det første prosjektet var innen landbruk og helse. Hel-
sedelen ble senere skilt ut i et eget prosjekt. Målet var å 
heve levestandarden for de fattige. Det var et nært samar-
beid med lokale organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. 
Aktivitetene bygde på at folk skulle bruke egne evner og 
lokale ressurser. Grønnsakdyrking for å forbedre kosthol-
det og å gi levebrød, ble satt i gang. Det ble populært, da 
mange har en liten jordflekk rundt huset eller geren sin. 
De så mulighet for å dyrke egen mat i tillegg til å ha noe 
for salg. Helsevesenet la merke til at befolkningens helse 
bedret seg der de starta med grønnsaksdyrking. 

Utfordringen med husdyrholdet var bl.a. at kuene ga 
lite melk og det var problemer med distribusjon av 
melka. Et forsøk med krysning av mongolske kuer 
med Norsk Rødt Fe for å øke melkemengden, ble 
satt i gang, og system for distribuering av melk ble 
etablert. 

Mongolia har mange saueraser, men ulla er ofte av 
dårlig kvalitet. De har en egen sauerase med fin ull, 
og avl for å foredle denne rasen, ble satt i gang. 

Avlsarbeid er vanskelig, ikke minst når de fleste 
som driver med dyr, er nomader. Prosjektet hadde 
kompetanseheving gjennom kurs og informasjons-
materiell. 

Mye av ulla fra sauene ble solgt ubearbeidet til Kina. 
Prosjektet startet opplæring for å bearbeide ulla 
innenlands og det ble gitt lån til anskaffelse av utstyr. 
Det utvikles en type hjemmeindustri og mange fam-
ilier får et levebrød. Produsentene etablerer kooper-
ativer for produksjon av ullprodukter. De forbedrer 
produksjonsprosessen og kvaliteten på produktene. 
Aktivitetene har spredd seg til mange områder av 
landet. 

Markedsføring er en utfordring og produsentene 
etablerer en kooperativunion for salg av ullproduk-
ter. De selger sine produkter blant annet gjennom 
butikken Tsagaan Alt (hvitt gull) i Ulaanbaatar som 
ble etablert av NLM i 2001. Timeless blir etablert 
med støtte fra NLMs ullprosjekt. Bedriften produs-
erer ullvarer som selges til den norske importbedrif-
ten Tova. Mungunchimeg Sugar er leder for bedrif-
ten. Hennes mann Ganzorig Damba er også sentral i 
bedriften. De er kristne og ønsker at bedriftskulturen 
i Timeless skal preges av kristne verdier. De anset-
ter de som ikke jobber i kooperativene og ikke kan 
ullproduksjon fra før. I mange familier er det kona 
som jobber, mens mannen er arbeidsløs og drikker. 
Derfor ansetter de ofte ektepar. Timeless har gitt 
mange familier et bedre liv. Tova er bedriften i Norge 
som importerer ullprodukter fra bedriften Timeless. 
Angel Felting er også en bedrift som ble etablert med 
støtte fra NLMs prosjekt. De produserer tøfler. De 
jobber for gode arbeidsforhold og  brukelokale  av 
lokale fornybare ressurser. Det internasjonale han-
delssenteret ( ITC) i Genève, var en samarbeidspart-
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ner for ullprosjektet fra 2006-2007. Senteret bistår 
utviklingslandene med å øke eksporten. 

Helse

I landet var det stor barnedødelighet, mye feil-
ernæring, underernæring og overforbruk av antibi-
otika. Målet for prosjektet var å styrke primærhel-
setjenesten ved å øke kvaliteten på forebygging. 
Det ble gitt støtte til bygninger og utstyr, men det 
er kompetanseheving av både helsepersonell og 
befolkning som har vært det viktigste. I de fylkene 
der NLM hadde sine prosjekter, ble det stor nedgang 
i barnedødelighet. I perioden 2000 til 2005 sank 
dødeligheten fra 67 til 28 per 1000 barn i aldersgrup-
pen null til fem år i et av fylkene. På landsbasis gikk 
barnedødeligheten ned fra 66 til 44 per 1000 barn i 
samme periode.

Ved etablering av nytt helseprosjekt i vest, var det 
godt å kunne vise til gode resultater fra tidligere 
prosjekter. Myndighetene var velvillige. De stilte 
tomt til disposisjon for bygging av kontor og bolig. 
Prosjektstaben fikk kontorer sammen med de lokale 
helsemyndighetene og det ble et godt utgangspunkt 
for samarbeid.

Barns rettigheter

Gatebarn

Under kommunismen var det tett oppfølging av alle i 
samfunnet. Hvis en elev var borte fra skolen, var det 
den enkelte lærers ansvar å få eleven tilbake. Men 
denne tette oppfølgingen ble det slutt på etter kom-
munismens fall. Barn begynte å droppe ut av skolen 
og forsvant også hjemmefra. Gatebarn ble et stort 
problem. Å være gatebarn i verdens kaldeste hov-
edstad, er brutalt. Denne utfordringen tok mange 
organisasjoner, bl.a. NLM, fatt i. Et barne- og fami-
lieprosjekt ble etablert sammen med myndighetene. 

Det viste det seg at barna som oftest ikke var forel-
dreløse. De hadde det bare så fælt at de ikke orket å 
bo hjemme.  Det var familier preget av alkoholmisb-
ruk, omsorgssvikt og vold. Målet for prosjektet ble å 
forebygge at barn blir gatebarn. De jobbet for å bedre 
levekårene for barn og familier som levde under 
vanskelige forhold.  De fattigste fikk utdanningssti-
pend, førskoleopplæring ble gitt til barna i de mest 
sårbare familiene. Barn som hadde sluttet på skolen, 
fikk opplæring, slik at de kom tilbake i vanlig skole. 
Opplæring i livsmestring og yrkesutdanning ble gitt 
til tenåringer. Vanskeligstilte familier fikk opplæring 
i ullforedling og grønnsakdyrking. I ulike media ble 
det kjørt store informasjonskampanjer om barns 
rettigheter. Lokale myndigheter og lokale frivillige 
grupper utførte det meste av arbeidet. Rollen til 
prosjektmedarbeiderne var å ta initiativ, gi oppmun-
tring, veiledning og økonomisk støtte. Kommunen 
har tatt over ansvaret og videreført arbeidet. 

Barn på internat

Mange mongoler er nomader og avstandene er ofte 
store, så alle kommuner har skoleinternat. Mange 
barn bor der fra de er seks år og noen helt til de er 
18 år gamle. Da NLM i 2007 etablerte seg helt vest 
i landet, så en de store utfordringene med barna på 
internatene. Det ble arrangert kurs for ansatte, start-
et opp fritidsaktiviteter barna kunne drive videre selv 
og etablert og lært opp elevråd. De ansatte ser seg nå 
mer som omsorgspersoner enn de gjorde tidligere. 
Kommunikasjonen mellom barn og voksne har blitt 
bedre. Myndighetene har også blitt mer opptatt av 
hvordan internatene drives.

Barn med funksjonsnedsettelse

Barn med funksjonsnedsettelse er en av de aller 
svakeste gruppene i samfunnet. De færreste går på 
skolen, og lovene og systemene som skulle ivareta 
disse barna, har liten praktisk betydning. I 2018 
startet NLM et toårig forprosjekt som kartla sit-
uasjonen for barn med funksjonsnedsettelse i to 
provinser i Vest-Mongolia. NLM har nå startet selve 
prosjektet. Målet er å bidra til at livsbetingelsene for 
barn med funksjonsnedsettelse og familiene deres, 
blir forbedret, og at deres rettigheter blir respektert 
og beskyttet. 

Fokus på barns rettigheter har vært med å påvirke 
holdninger og lovgivning, og landet har fått et 
barneombud mye etter norsk mønster. NLMs fel-
tleder har vært med i den mongolske regjeringens 
barneråd, som ledes av statsministeren. 

Levekårene i landet har jevnt over bedret seg de 
siste årene og landet har hatt et forholdsvis stabilt 
styresett. Dette har gjort at det har vært mulig å få til 
gode prosesser i bistandsarbeidet.

Menighetsarbeid

Bibelgruppene som utsendingene startet, ble til 
menigheter som kaller seg Bayariin Medee (Godt 
Nytt). Disse menighetene er nå en del av den mon-
golske lutherske kirken som ble etablert 31. oktober 
2017, på dagen for 500-årsjubileet for reformasjonen. 
I dag har kirken ca 400-500 medlemmer. Totalt reg-
ner en at det er godt og vel 2% kristne, dvs ca 60 000 
i landet. Misjonssambandet har støttet menighetene 
med veiledning og opplæring av ledere, økonomisk, 
gjennom litteraturarbeid og diakoni. 

Litteraturarbeid

Utsending Gunn Andersson har sammen med mon-
golske medarbeidere, oversatt og omarbeidet en 
dansk familieandaktsbok til mongolsk. Den kom i 
2011. Kirken ønsket hjelp med å få mer kristen litter-
atur, og Gunn ble utfordret av kirken til å skrive en 
andaktsbok for ungdom. Den kom ut i 2015. 
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Diakoniprosjekt

Kirken startet et studenthjem i Ulaanbaatar i 2008. 
De har utvidet aktivitetene og driver nå den diakon-
ale organisasjonen «Foundation for Family Develop-
ment and Education» med økonomisk hjelp og støtte 
fra NLM. Organisasjonen tilbyr kurs og personlig 
rådgivning til unge fra 13 til 30 år ved en yrkesskole 
og ved familiesentre i en av bydelene i Ulaanbaatar. 
De unge blir også invitert til arrangementer i kirken 
og får på den måten høre det kristne budskapet.

NLM har støttet den interkonfesjonelle bibelskolen 
i hovedstaden, Union Bible Theological College 
(UBTC) økonomisk, vært i styret for skolen og 
støttet med lærerkrefter. Skolen startet som en delt-
ids-bibelskole i 1992, og fra høsten 1995 har skolen 
gitt opplæringstilbud på fulltid. Den første pastoren i 
NLMs samarbeidskirke, Purevdorj Jamsran, er rektor 
på skolen.

En luthersk bibelskole ble etablert i Darhan, 20 mil 
nord for hovedstaden. Den drives av de lutherske 
menighetene i samarbeid med NLM og Finnish Lu-
theran Overseas Mission (FLOM).

Utfordringer 

Registreringen NLM hadde fram til 2010, sa klart at 
det var bistandsarbeidet som var grunnlaget for at 
utsendingene fikk være i landet. Men samtidig øn-
sket en å spre evangeliet også med ord. Balansegan-
gen kunne være vanskelig for utsendingene. I 2004 
ble det foretatt en ekstern evaluering av arbeidet 
gjennom ti år. Ett viktig funn var at det både hjemme 
og ute, hadde rådd en uklarhet om verdien av bi-
standsarbeidet.  Noen mente at de som jobbet med 
bistand ikke var fullverdige utsendinger. 

Det har noen ganger har vært uenighet om hvor 
langt en kan gå i å støtte de mongolske menighetene. 
Lovgivningen i landet har også variert når det gjelder 
dette. En tid var det ikke mulig for NLM å gi økono-
misk støtte. Men utsendingene hadde mulighet til å 

støtte privat. En fordel med at det var begrensinger 
på utsendingenes engasjement, var at mongolene 
selv tidlig måtte ta ansvar i menighetene. 

I 2010 arrangerte NLM en internasjonal konfer-
anse for kirkeledere i samarbeidskirkene i landene 
der NLM driver misjon. Purevdorj Jamsran holdt 
et foredrag. Han sa blant annet at kirken ikke leng-
er er misjon for NLM, men en partner for misjon i 
Mongolia

“Vi er klare, eller i hvert fall villige til, misjon i et 
globalt partnerskap”. Han understreket at samarbei-
det kunne føre til en viss uenighet. «Kanskje vil vi 
ikke gjøre ting slik dere mener er best.»

Han syntes også utsendingene kunne formidle evan-
geliet mer åpent, og at det ikke var stor risiko for å 
bli kastet ut av landet av den grunn. 

Hvor lenge?

Når skal Misjonssambandet avslutte sitt arbeid i 
Mongolia? I 2008 ble det foreslått at arbeidet skulle 
fases ut i 2015 og det lå også inne i planene for bi-
standsarbeidet. Men kunne kirken klare seg uten 
Misjonssambandet? Ville det komme inn vranglære 
og sekterisme? Nå er vi i 2021 og Misjonssambandet 
er fortsatt i Mongolia. Det er stadig utfordringer å ta 
fatt i i det mongolske samfunnet.  

I strategien som ble lagt fram for generalforsam-
lingen i 2009 står følgende: «Misjon i et område 
skal drives for en begrenset tidsperiode til en lokalt 
forankret livskraftig kirke har vokst fram.» Når 
gjelder det for kirken i Mongolia? Dette trykte fore-
draget er en forkortet utgave. 

Hele foredraget kan høres på vår facebook side: 
Lærernes Misjonsforbund..
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Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

 Nytt fra Landsstyret:
Landstyret var samlet digitalt fredag 28.mai.

Aktuelle saker var bla GF 2021, jubileum 2022, ny utsending for NLM, Øyvind Barlaup, ny sa-
marbeidsavtale med Wycliffe for 3 år.

Landstyret var samlet til møte på Scandic Gardermoen 29.juli.

Aktuelle saker var bla GF 2021, gjennomgang av LMFs organisasjonsbekrivelse, årstema 2022.  

  Ikke vi og de, men oss!
 Overskriften er tema for den årlige misjonskon-
feransen Link som arrangeres i Oslo i september.

Bakgrunnen for temaet er at misjonsstrategier 
og misjonsarbeidet og misjonærutsendelsene går 
ikke lengre fra bare oss til “de der ute”.  For det 
meste av misjonsarbeidet drives gjennom part-
nerskap og samarbeid på tvers av landegrenser 
og organisasjonsgrenser. 

Konferansen ønsker å løfte fram samarbeid om 
misjon som en nøkkel til å komme lengre ut 
sammen. Alle har ulike ressurser som vi kan 
bruke, til det beste for saken. Vi trenger ikke 
være så opptatt av hvem som bidro med hva. 

Våre søsterkirker verden rundt har viktige erfa-
ringer og kunnskap som vi trenger her i Norge.

Mange av de nye menighetene som dannes i dag  
i Norge, er migrantmenigheter. Håpet og ønsket 
er at migrantmenighetene kan bli viktige res-
surser inn i i norsk kirkeliv, med nye impulser og 
bidrag inn i et endret Norge. 

LMF har i snart 120 år vært utsender av mis-
jonærer like til verdens ende. Vi ønsker fortsatt 
å sende norsk fagpersonell til andre steder i 

verden.

Misjonærutsendelse og tilstedeværelse i andre 
land er ikke over . En misjonær kan bla være en 
kontaktskaper i et annet land, samtidig som en 
alltid vil være der med gjestetøfler.

Vidar Kristensen sier det slik i en ny salme:

Fra papir kan Jesus snakke, men et menneske må 
til for å vise tro i praksis slik vår Herre Jesus vil.

Fra en skjerm kan Ordet nå oss, men et felleskap 
der vi viser omsorg for hverandre, det kan ingen 

skjermer gi.

De fleste skjønner best hvem Jesus er når en av 
hans disipler kommer nær.

Når vi sender mennesker ut i verden med 
kunnskap om Jesus, så vil de sendes tilbake til 
Norge med ny kunnskap og nye erfaringer om 
tro og liv i en annen kultur. 

Vi er sammen om å gi kunnskap om Jesus til hele 
verden!
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Astrid Herje Hollingsæter

Minneord

 Døde:

 Aslaug Vingen, Deknepollen
Dagny Øydgard, Gol LMF

 

Vi lyser fred 
over 

deres minne

 Halldis Karoline Hjartåker

På LMF- møtet i april gledet vi oss over at vi alle 
var samlet igjen i gruppa vår.

Tre dager senere fikk vi den triste beskjeden at en 
av våre trofaste medlemmer i mange år - Astrid 
Herje Hollingsæter- hadde omkommet i ei tragisk 
brannulykke.

Astrid hadde et stort hjerte for LMF. Hun og 
familien deltok på nesten alle sommerstevner og 
landsmøter. Hun refererte til gruppa fra sommer-
ens høydepunkt -som hun kalte disse treffene- 
med stor glede og entusiasme.

Astrid hadde ei trygg og tillitsfull gudstro som 
hun gjerne ønsket å dele med flere.

 Hun hadde ei positiv livsinnstilling - derfor fant 
hun så mye å glede seg over og være takknemlig 
for i de små hverdagslige ting og gjøremål.

Vi er takknemlig for at hun ofte minnet oss om de 
enkle gleder -og å se det store i det små.

Både vi i lokalgruppa og hele LMF har mistet en 
trofast forbeder og medarbeider.

Fred over Astrids minne.

Nesjestranda/ omegn LMF, Alice Enger Nesje.

Et trofast og kjært medlem av Karmøy LMF 
sovnet fredfullt inn 11.mai. Hun ble nesten 85 
år.Hun var utdannet lærer ved Stord lærerskole 
der også mannen, Ingemar, gikk. 

De fant hverandre. Sammen har de hatt et 
innholdsrikt liv både i arbeidet som lærere og 
i familien, som etter hvert gav dem fem barn. 
Halldis var veldig glad i familien som vokste 
med barnebarn og oldebarn. Hun var en god og 
kjær støtte for dem alle.

Sin barnetro hadde hun med seg hele livet. Den 
var noe hun velvillig delte med alle rundt seg.

I foreningslivet var det NMS hun gav sin støtte 
til utenom LMF. Hun besøkte også venner som 
trengte hjelp og var et godt medmenneske for 
alle.

Høsten 2020 bestemte hun at hun ville være 
enkeltmedlem i LMF. Hun ville bruke tiden på 
familien og eldre venner.

Gjennom årene har vi hatt mange fine og rike 
møter hjemme hos Halldis. De som møtte 
henne, forstod hva som var viktig for henne. 
Hennes gode og varme ord for det hun trodde 
og stolte på, var godt for henne å få dele med 
andre.

At tiden som enkeltmedlem skulle bli så kort, 
er vondt å tenke på. Hun hadde vært så god å 
ha lenger for så mange.

Vi lyser fred over hennes gode og varme minne.

For Karmøy LMF, Sigrid Lalid.
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Lik oss på facebook!

www.facebook.no/lærernes misjonsforbund.

Her vil du finne oppdatert informasjon 

om våre utsendinger, arrangementer 

og andre nyheter knyttet til LMF

Sommergaven 2021
Pr 05.08 2020:
Innkommet:

ca. kr 50.00 inkl offer på GF 
på kr 18.397.-
Tusen takk!

Stand på Oase 

i Fredrikstad.

Under Oase stevnet hadde vi 
en ubetjent stand og mange 
kom innom og tok med seg 
materiell. Liv Lerch medlem i 
Fredrikstad LMF hadde tilsyn 
med standen hver dag. 

Nye medlemmer:
Annelis Holmedahl, Bjørkelangen

Birgit Hauger Borgersen, Bjørkelangen

Ingebjørg Martinussen, Hylkje

Gro Smørdal, Åkrehamn

Magnhild Sandvei, Melhus

Nye samarbeidsavtaler med NLM, Wycliffe m.fl

LMF har en rekke samarbeidsavtaler med ulike misjonsorgan-
siasjoner. Denne våren ble det ble signert ny avtale med NLM 
og Wycliffe. 

Til venstre: Utenlandsleder i NLM Hans Arne Sanna og  
daglig leder Inger Marie A. Oppegård.

Til høyre Daglig leder i Wycliffe Agnes Lid og daglig leder i 
LMF Inger Marie A. Oppegård



På siste siden...

LMF`s vipps nr : 

104032

LMF 120 år
Jubileumsfering 

11-14.august 2022
Sted: Rønningen Folkehøgskole, Oslo


