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Takk til alle dere som jeg fikk møte på 
Solborg. Takk til dere som trofast møter 
opp år etter år. Takk til dere som var der 
for første gang. Jeg håper at sommermøtet 
innfridde noen av forventningene du 
hadde, og at du har lyst til å komme 
tilbake neste sommer. 

For alle lesere håper jeg at dere denne 
sommeren har blitt styrket i troen, i håpet 
og i bønnen, og at du har fått styrke for 
dagen og håp for i morgen, slik det står i 
sangen « Stor er din trofasthet.»
Gud har gitt oss et løfte i 2.Kor 9, 8:
Og Gud er mektig til å gi dere all sin 
gave i rikt mål, så dere alltid og under 
alle forhold har det dere trenger, ja, har 
overflod til all  god gjerning.
Gud gir deg det du trenger i den 
situasjonene du er, på det stedet du bor. 
Mange bærer på vonde ting, på hendelser 
i livet og på mennesker som har såret en 
helt inn til margen. Den menneskelige 
siden kommer frem, og man ønsker en 
form for hevn.

På Solborg ble vi minnet om at en dag skal 
rettferdigheten seire, og at hevnen hører 
Herren til. Det at jeg tilgir mennesker 
betyr ikke at jeg godtar oppførselen deres. 
Jeg tilgir dem for min egen del, så jeg kan 
slippe taket og gå videre i livet. Makter vi 
ikke å tilgi, svinner håpet om gode dager 
framover og det vonde gnager i oss. Det 
kan være en vanskelig øvelse. Men Gud er 
mektig til å gi deg det du trenger i vonde 
tider.
Fra kjøkkenvinduet kan jeg se «jordens 
forvandling.» Etter tørre og varme 
sommerdager, kom endelig regnet. God 
avling trenger både sol og regn. Våre 
dager er også fylt med både gleder og 
sorger. Vi blir sterke og kan evne å bære 
god frukt, en tro og et håp for dagen i 
dag, i morgen og et himmelhåp hos Gud.

               Jeg vet at Jesus lever! 
Jeg tror at Herren Krist,

når alle håp er ute, skal stige frem til 
sist.

Ja, jorden skal fornyes, 
og gode ting skal skje!

Bak døden venter Jesus. 
Den som vil tro, skal se!

Ja, jorden skal forvandles, 
dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus 

skal gjøre verden ny.

Norsk salmebok nr 899.

 «Styrke for dagen, 

               og håp for i morgen»

  Lær oss elske hverandre 
og 

se hva det er du har ment 
med at vi bor der vi bor!»

Styreleder  Anne Lise Bakken

LEDER
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Et svakt punkt på min kropp er ryggen. Da 
jeg var ute og syklet tur i går, var jeg ikke 
så opptatt av hvordan sykkelen fungerte 
eller om jeg kom til å punktere – jeg var 

opptatt av om ryggen holdt, for vanligvis er den 
en plage allerede etter 1 mil på sykkel.   
    
Pga. denne ryggen, har jeg siden jeg var ganske 
ung brukt ulike behandlere enten preventivt eller 
for å rette opp etter ulike prolaps. De siste 11 
årene har jeg gått til den samme kiropraktoren. 
Han er flink, men å gå til kiropraktoren medfører 
som regel en del smerter. Det er vondt å knekkes 
i ryggen. Kiropraktoren jeg bruker, har som regel 
en teknikk for å få meg til å slappe av eller la være 
å tenke på de kommende smertene, rett før han 
knekker eller vrir noe. I starten dreide det seg 
om hva jeg pleide å ha på grandisen, eller om jeg 
skulle noe kjekt i ferien.    
Når vi ble litt mer kjent, har det sneket seg inn 
andre spørsmål. Kiropraktoren min er uttalt 
ateist, og han kan ikke motstå å stille meg 
intrikate spørsmål om kristendommen og kristne 
folk når han vet jeg ikke har tid til å svare. Det er 
vanskelig å forklare hva dåpen er når du vet du 
har 2 sekunder på deg før fyren du snakker med, 
river hodet av deg. 
Det er ett spørsmål  fra kiropraktorensom har 
dukket opp mange ganger på disse 11 årene. Et 
spørsmål som stadig blir stilt på en ny måte. Et 
spørsmål som alltid er utfordrende. Et spørsmål 
som alltid blir nært...
Det kan lyde slik: Jeg lever livet en gang, og da 

må jeg få mest mulig ut av det, men sånn er det vel 
ikke for deg, Gøran? Du trenger vel ikke stresse slik?
Eller: Hva er det dere kristne håper på egentlig, sånn 
når livet er slutt? 
Hva er det dere kristne håper på egentlig? 
Dette er spørsmål som har kommet mange ganger 
mens jeg har ligget og stålsatt meg for et rykk av 
en virvel på en øm plass. Spørsmål som handler 
om at døden betyr slutten, eller om det finnes noe 
etterpå. Spørsmål om hva jeg håper skal skje – når 
livet er over…      
 
Hva er håp? Finnes der et håp et sted, finnes det noe 
å håpe på der ute, som man kan ha tillit til, som man 
kan tro på? Det er dagens tema. Håp. Hva er vårt håp 
som kristne?     
  
Vi skal starte med å se på dette ved å lese oss gjennom 
en historie fra Bibelen, en historie om liv og død og 
så liv igjen. Historien involverer Jesus og en god venn 
av ham, Lasarus. Lasarus bodde med søstrene sine, 
Marta og Maria. Huset deres lå i Betania, en slags 
forstad til Jerusalem. Når Jesus besøkte Jerusalem, 
pleide han ofte å bo hos Marta, Maria og Lasarus. På 
den tiden denne historien skjer, hadde det vært en 
stund siden Jesus hadde sett dem, Sist gang Jesus var 
der, var det noen religiøse ledere som hadde prøvd 
å steine ham…
Uansett – en dag blir Lasarus syk. Han har feber, og 
hoster blod eller finner en klump eller noe, uansett 
går han nok for å få hjelp hos dem som var den tids 
leger, men ingen kunne hjelpe, det er ingenting å 
gjøre.   

Håp
Bibeltime ved 

generalsekretær i 
Søndagsskolen Norge, 

Gøran Byberg 
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Søstrene, Marta og Maria blir mer og mer desperate. 
De har bare ett håp… 
Søstrene sender bud til Jesus og sa: Herre, han som 
du er så glad i, er syk. Joh 11, 3.

De vet at Jesus kan helbrede. De har sett Ham gjøre 
det før. Han har gjort det med totalt fremmede 
mennesker, for folk som ikke engang fortjente det. 
Lasarus er en så god venn av Jesus at søstrene ikke 
engang nevner hva han heter. De sier bare – han 
som du er så glad i… Selvsagt vil Jesus helbrede 
ham. Men så gjør Jesus noe merkelig. Det står 
videre… 
Jesus var glad i Marta og hennes søster og Lasarus. 
Da han hadde fått høre at Lasarus var syk, ble han 
enda to dager der han var.  (Joh 11, 5-6)

Vanligvis, om det skjer noe med en du er glad i, og 
han sier de trenger deg, så sier du selvsagt – Jeg 
kommer. Du dropper alt du har i hendene og går. 
Men Jesus venter i to dager. Han har sine grunner, 
men verken Marta eller Maria vet disse grunnene. 
På dem virker dette forferdelig merkelig. Dette er 
ikke en tilfeldig plassert informasjon – Johannes , 
evangelisten gjør et poeng ut av dette. Jesus ventet i 
to dager, før han sier til disiplene: La oss dra tilbake 
til Judea. Joh 11,7. 

Tilbake til  Judea hvor Jerusalem og Betania ligger. 
I starten av historien er Jesus ganske langt borte. 
Sist gang han var i Jerusalem hadde de religiøse 
lederne truet med å drepe ham. Jerusalem er ikke 
lenger en trygg plass for Jesus å være, så disiplene 
sier til ham; 
Rabbi, jødene prøvde nettopp å steine deg, og nå drar 
du dit igjen?» Joh 11, 8. 
Jesus svarer, “Det er behov for meg, så jeg går.” 
Hvorpå Tomas kommer på banen og sier til de andre 
disiplene :Vi blir også med, så vi kan dø sammen 
med ham. Joh 11, 16.

Tomas er ikke akkurat en person vi forbinder med 
å være en optimist, så de andre blir med. De går. De 
er ikke veldig fornøyd med det, men de går. 
Når de så endelig kommer til Betania, har Lasarus 
vært død i 4 dager.    Marta 
og Maria er omgitt av familie og venner, de er i dyp 
sorg. Marta kommer ut for å møte Jesus og sier 

Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.  
Joh. 11, 21.

Hadde bare… det er en setning mange av oss 
har brukt før: Hadde jeg bare ikke sagt det slik… 
Hadde jeg bare valgt annerledes den gang… 
Hadde jeg bare gått til legen før… Hadde jeg bare 
turt å si jeg var glad i henne… Hadde jeg bare sagt 
tilgi meg…   
Alle har noen ganger et – ”hadde bare” – på 
tunga… Og mange ganger føles det som om 
”hadde bare…” tar lufta ut av ballongen. Nå er 
det slutt. Nå er alt håp ute. Men det er de ikke. 
Det er noen vi kan ta med oss denne typen tanker  
til, denne typen mismot, denne typen håpløshet. 
Marta tar sitt ”hadde bare” til Jesus. ”Hadde du 
bare vært her, Jesus”. Kanskje hun tenker – hadde 
bare jeg gått for å få tak i deg selv… så hadde du 
kommet i tide. 
Jesus sier – Marta, broren din vil stå opp 
igjen. Og Marta svarer, Ja, ja, jeg vet det. Jeg 
vet det. En dag… Jeg vet om håpet vi har, om 
oppstandelsen… Men så er det Jesus sier disse 
ordene, kanskje noen av de merkeligste ordene i 
Bibelen…      
 
Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på 
meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som 
lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror 
du dette? Joh 11, 25-26  
  
La oss stanse historien  litt her. Hva er det Jesus 
sier her? 
Se for deg at du har en slektning, en du er 
skikkelig glad i,  som blir syk, og du spør meg 
om jeg vil komme og be for vedkommende. Men 
jeg kommer ikke før han / hun er død, og du 
får høre at jeg brukte de siste to dagene bare på 
tull… Du er skikkelig oppgitt, og sier til meg at 
du hadde håpet at jeg kom for å være med å be. 
Kanskje Gud hadde hørt bønnen. Kanskje han 
eller hun som var syk hadde blitt frisk da… Tenk 
deg da at jeg sier …
– Ikke vær lei deg. Jeg er oppstandelsen og livet, 
de som tror på meg vil aldri dø. Tror du dette?

Hva hadde du gjort? Du ville sannsynligvis tilkalt 
små menn i hvite frakker for å komme å hente 
meg, for ingen mennesker i verden med alle 
sansene i behold ville noen gang sagt dette. Ingen 
religiøs leder, verken Buddah eller Muhammed 
ville noen gang sagt dette!! Men Jesus sa det, og 
han spurte Marta som han spør meg og deg i dag; 
Tror du dette? At jeg er oppstandelsen… …«Ja, 
Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds 
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Sønn, han som skal komme til verden.»  Joh 11, 27.

La oss stanse ved dette også, og spørre hverandre 
det samme som Jesus spurte Marta – Tror du 
dette?
Dette er et vanskelig spørsmål… Kanskje du ikke 
er sikker. Kanskje du er litt nysgjerrig på denne 
mannen, men kanskje det neste steget for deg er 
å si – vet du hva, jeg vet ikke hva jeg skal tro, men 
kanskje jeg vil prøve å finne ut av det. Kanskje jeg 
vil prøve å finne ut hvem denne Jesus er… 
Om denne mannen har noe å si for din evighet 
– er han ikke da verd å finne litt utav? Om du 
ikke er sikker på hva du skal svare på spørsmålet 
hans, håper jeg du i det minste gjør et forsøk på 
å finne ut hvem han er.  Jesus finner Marta sin 
søster, Maria, og de andre sørgende. De er i dyp 
sorg. Teksten sier: Da Jesus så at både hun og alle 
jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og 
rystet i sitt innerste, Joh 11, 33.

Ordet for ”å gråte” her sier ikke helt hva de gjorde. 
Det høres ut som om folk gjorde det samme som vi 
gjør mye i vår kultur, litt sånn høflig, stille snufsing. 
Men i Jerusalem, til og med i dag, finnes det en 
mur  folk går til for å klage og rope ut til Gud. Vi 
har alle hørt om KLAGEMUREN. Har du vært der, 
vet du at det ikke er snakk om stille snufsing. Folk 
gråter ropende…Og det samme er det som foregår 
her i teksten. Jesus ser dette, han ser graven, han 
hører folk klager, og han blir selv beveget…Jesus 
gråt. Joh 11, 35.

…står det. Jesus bryter ut i gråt og klage… Hvorfor 
gjør han det? Jesus visste jo at Lasarus kom til å 
være OK. Han visste hvordan historien kom 
til å ende. Hvorfor slår han seg sammen med 
disse sørgende? Jeg tror dette er en viktig del av 
historien. For det viser oss på en utrolig tydelig 
måte hva som er Guds hjerte…   
     
Et par dager etter vår historie, kommer Jesus til å 
stå utenfor Jerusalem nok en gang, og han kommer 
til å gråte, igjen. Han kommer til å se på byen og 
tenke på alle folkene som bor der, hvor redde noen 
av de er, hvor fortvilet andre er, hvor mye de tviler 
på Gud, hvor fanget de er i sin egen synd. Jesus vil 
se og tenke på hvor mye han elsker dem og lengter 
etter å omfavne dem, og hvordan de ikke lar ham…
Dette er Guds hjerte for folk som er forvirret eller 
stae eller misfornøyde eller bare travle og raser 
gjennom livet,. De som er på vei til graven og 

evigheten uten noen gang å si ”ja” til en Gud som 
ville dødd for å omfavne dem. Jesus gråter. Han 
gråter for verden. Han griner for deg. For meg.  
   
Og så, stopper Jesus. Han står fremfor denne 
graven, en grav som er som mange andre graver, 
hvor mange lik har blitt lagt før dette øyeblikket, 
og Jesus sier Ta steinen bort!. 
«Herre», sier Marta, den dødes søster, «det lukter 
alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.
Joh 11, 39.
Om du vet litt om Marta fra andre tekster i 
bibelen, vet du at hun var ei god vertinne og en 
pertentlig dame. Hun kunne like gjerne blitt kalt 
”SUPERMOR” til etternavn. Hun vet at så snart de 
bryter opp forseglingen og flytter steinen fra graven, 
kommer lukten til å bli fryktelig. 
Det var en grunn til at de hadde ”fire-dagers-
regelen”. på denne tiden. Det var vanlig for jødene 
å tro at sjelen ble igjen i kroppen i tre dager mens 
den håpet på å komme tilbake til livet. Men etter 
fire dager var det slutt. Da var det ikke håp lenger, 
og sjelen forlot kroppen. I denne delen av verden 
er det som vi vet veldig varmt, så det var en vanlig 
tradisjon å begrave de døde allerede den samme 
dagen de døde. Poenget Johannes fremhever i 
denne teksten, er at Lasarus var DØD. Det var ingen 
grunn til å tvile på det. Han hadde vært i graven i 
fire dager. Men dette bryr ikke Jesus seg om… 
«Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds 
herlighet?» 41 Så tok de bort steinen. (Joh 11, 40-
41)

Tenk på dramaet i dette. Klageropene stilner av. Alle 
blir stille. Steinen ruller bort, og Jesus sier «Far, jeg 
takker deg fordi du har hørt meg. Joh 11, 41.

Lasarus har ikke kommet ut ennå. Ingenting har 
beveget seg innenfor. Hvordan vet Jesus at han 
ikke er død? Jo, lukten. Det lukter ikke, det er ingen 
liklukt, for kroppen til Lasarus er hel. Og Jesus sier 
til sin Far, takk for at du hørte meg… 
Når ba han? Husk de to dagene før han kom. Jeg 
tror ikke Jesus satt og gjorde ingenting disse dagene. 
Jeg tror han gjorde det som var viktigst. Han ba 
– Kjære Gud. Bekjemp dødskreftene i Lasarus sin 
kropp. La ditt rike der oppe komme ned hit i denne 
mannens liv. Så ropte Jesus med høy røst:«Lasarus, 
kom ut!» Joh 11, 43.

Og Lasarus kommer ut. Et utrolig øyeblikk. Jesus 
ber noen ta av grav-klærne av Lasarus.. Det må 
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ha blitt en utrolig fest. Interessant nok nevner 
ikke Johannes det. Det står ingenting om det i 
denne historien. For dette er ikke den ultimate 
oppstandelseshistorien i Bibelen. For Lasarus 
var fremdeles et menneske når han kom ut fra 
graven. Han var fremdeles dødelig. Og snedig nok, 
den siste gangen vi hører om Lasarus i det neste 
kapittelet av Johannes evangelium, står det at Da 
la overprestene planer om å drepe Lasarus også. 
For mange av jødene dro dit på grunn av ham og 
kom til tro på Jesus. Joh 12, 10-11.

Dette er ikke den ultimate oppstandelseshistorien…
Den ultimate oppstandelseshistorien er Jesu sin 
egen historie. Da Jesus kom ut av graven, var døden 
slutt. Han kunne ikke dø mer. Han hadde mestret 
livet til gangs  og gjennom oppstandelsen  hadde 
han også overvunnet døden. Det er den ultimate 
oppstandelseshistorien som betyr at når døden 
kommer for en som har tillit til Jesus, for en  som 
følger ham, så er ikke graven slutten.   
     
To karer stod en gang i et kunstatelie og kikket på et 
maleri kalt ”Sjakk matt”. Bildet var av et sjakkbrett 
hvor spillet var over,. Det var bare for den vinnende 
spilleren å gjøre det siste og avgjørende trekket. 
Den ene av de to karene som stod og så på, var 
selv sjakk-spiller, og ble mer og mer opphengt i 
maleriet. Til slutt sa han: kan du gi meg litt tid her, 
for det er noe som ikke stemmer. Den andre tok en 
runde i ateliet og kom tilbake etter et kvarter. Da sa 
han som var sjakk-spiller:”vi må finne han som har 
malt dette bilde. Han må enten forandre bilde eller 
forandre tittelen, for KONGEN HAR ETT TREKK 
IGJEN… Kongen er ikke sjakk-matt… 
Kongen hadde ett trekk igjen…

En liten gutt som het David stod en gang foran en 
kjempe kalt Goliat. Situasjonen var umulig. Han 
prøvde å ta i bruk voksne folk sine våpen, men de 
var for store, for tunge. Hele greia så ut som om det 
var Sjakk matt, men som vi kjenner til…
Kongen hadde enda ett trekk igjen…
En som het Moses overbeviste en hel nasjon av 
slaver om å stikke av fra en av verdens sterkeste 
menn; Farao. Med ham i hælene stod de og kikket 
ut over Røde havet, og sier til Moses – hva tenkte 
du på? Og Moses sa til Gud – hva tenkte du på?? 
Men igjen… Kongen hadde enda ett trekk igjen… 
    
Da Jesus kom til Judea for å besøke Lasarus og 
søstrene, ville det koste ham livet. Det visste 

han. På langfredag fikk de ham, fikk ham for 
domsstolen, dømte ham, pisket ham, slo ham, 
spottet ham, mobbet ham, de hang ham på et kors 
for å dø, og la ham i en grav for å råtne bort slik alle 
mennskekropper har gjort siden døden kom inn i 
verden. Og så fortalte de folk at nå, nå er showet 
over. Det er på tide å gå hjem. Sjakk matt…
Men de tok feil, for…Kongen hadde enda ett trekk 
igjen…  
   
Jeg vet ikke hva slags utfordringer du møter i ditt 
liv. Kanskje det er sykdom. Kanskje du har en sønn 
eller datter, en du er glad i, som strever med livet på 
en eller annen måte, og du bekymrer deg. Kanskje 
du er i økonomiske vanskeligheter. Kanskje du 
har gjort noe galt, eller sagt noe galt, eller gjort en 
tabbe som føles så stor at det aldri kan bli tilgitt…
Eller kanskje ikke. Kanskje livet ditt går ganske bra 
akkurat nå, og du har ingen kriser på gang. Men du 
vet at livet går opp og ned. Dødeligheten er enda 
rundt 100% for oss mennesker. 

Uansett hva du står overfor, i dag eller i fremtiden, 
Jesu  løfte til alle som har tillit til ham, er at det er 
HÅP.  HÅP til og med når det føles som en er slått 
sjakk matt, for
Kongen har enda ett trekk igjen…   
   

Bønn
Takk for at du også i dag kommer med håp inn 

i våre liv. 
Samme hvor håpløst ting kan se ut for oss, har du 

alltid ett trekk til du kan foreta. 
Hjelp oss å stole på dette, Jesus. 

Amen.
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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 Ansgarskolen, Kristiansand 2020
   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»

Vår Far i himmelen!
 La navnet ditt helliges.

 La riket ditt komme.
 La viljen din skje på jorden

 slik som i himmelen.
 Gi oss i dag vårt daglige brød,

 og tilgi oss vår skyld,
 slik også vi tilgir våre skyldnere.

 Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
 For riket er ditt

 og makten og æren i evighet.

 Amen.
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     Sommermøtet 2019
Fotografer på sommermøtet: Oddrun Flaat Amudsen og Liv Bakke Magerøy. Tusen takk!!
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Med Stavanger som møtested og Sandnes LMF som medarrangør, var planen at festkvelden skulle dreie seg 
om en av de store forfatterne fra regionen, Arne Garborg og tekster med tema fra Jæren og Salmenes bok. 

Pga. sykdomsforfall måtte planene endres, men festkveld skulle det selvsagt bli likevel. Håpet om at alt skulle 
ordne seg til det beste, ble oppfylt. Landsstyremedlem Elin Ann Øvensen satte sammen et flott program som 
ble en stor festkveld med masse musikk og sang ispedd poesi. Konferansier Elin Ann Øvensen imponerte med 
solosang og senere trompetspill. Fra Bergen fikk vi vakre dikt av forfatteren selv, Helene Freilem Klingberg og 
ikke minst bidro salen med kraftfull allsang fra et vidt spekter av salmer og sanger flott akkompagnert av Inger 
Valbø på flygel. Det ble tydelig at LM-ere liker å synge og for en flott fellessang vi fikk være med på. 

Ja, det ble en festkveld å minnes fra sommermøtet 2019 på Solborg, selv om de opprinnelige planene 
måtte endres ! Tusen takk til alle som bidro med ulike programposter og ikke minst tusen takk til alle dere 
festdeltakerne som var med på å sette stemningen!

Oddrun Flaat Amundsen. 

Håpskveld
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Ifrå bussen frå Matsue til Osaka sist søndag 
såg eg grøne risåkrar. Grøne åkrar til håp om 
ein god rishaust.

Vi bruker ordet HÅP i mange samanhengar, 
også i dagleglivet. Men endå oftare bruker vi 
verbet å håpe. Eg håper på ein god sommar. 
Håper å få innhaldsrike dagar ilag med familie og 
venner.Vi håper på mange ting, men det går ikkje 
alltid slik som vi håper. Kanskje blir vi skuffa. 
Ting vart ikkje slik som vi hadde håpa. 

 «Og for hvert håp som dør her nede, får jeg et 
håp i himlen mer», står det i songen «Lær meg 
å kjenne dine veie.» Denne songen har vore til 
trøyst for meg mange gonger.«Men lær meg 
fremfor alt å kjenne dine veie” Som kristne har 
vi eit sikkert håp, noko som varer evig. Også når 
vi ikkje ser grunn til å håpe, kan Gud gi oss tru 
og håp. Dette håpet gjer ikkje til skamme. Håpet 
gjer at vi held ut.

I Jes. 40, 29-31 står det om å vente på Herren. 
På japansk står det ein kombinasjon av to verb: 
vente og håpe.  Den som vente-håper på Herren, 
får ny kraft. Vi kan kanskje også seie «vente med 
håp. Å vende blikket oppover til han som har 
lova å gi oss kraft.

Arbeidet i Japan går seint framover og det kan 
ta tid før vi ser fruktene. Men det gir meg håp å 
sjå at ungdommar samlast veke etter veke for å 
lese Bibelen og vi ser at enkeltpersonar tek imot 
Jesus.

Ein gut kom til tru på Jesus i vår,og han er veldig 
ivrig etter å lære meir og etter å fortelje vennene 
sine kva Jesus betyr for han. Han håper å bli 
døypt i løpet av sommarferien og at familien vil 
kome, så han får vitne for dei.

Ein annan ting som gir håp, er den første barne-
og ungdomssekretæren, Shinki Takahira, som frå 
1. juli er tilsett i samarbeidskyrkja vår. Han skal 
jobbe i team ilag med eit ungt ektepar frå NLM, 
Karoline og Marius Bergersen. Det gir håp for 
ungdomsarbeidet framover.

Før ferien stilte eg studentane i Bible Club to 
spørsmål om håp og fekk dei til å skrive svar. 
Første spørsmålet er: Kva er HÅP for deg?

Eg ser forskjell på svara om dei er kristne eller 
ikkje. Ikkje-kristne svarer slik: Håp - At alle kan 
leve i fred og vere lukkelege. Håp er alltid godt. 
Det gir oss draumar. Håpet mitt er å kunne leve 
lukkeleg ilag med ein person i framtida. Håp er 
meininga med livet, noko å leve for.

Svar frå kristne: Håp er oppfylling av lovnader 
andre har gitt. Trua på at gode ting vil hende i 
framtida. Guds lovnad om at eg kan få komme til 
himmelen når eg døyr. Trua på det vi ikkje kan 
sjå, og tillit til at Gud alltid har den beste planen 
for meg. Håp for meg er å vite at eg ikkje møter 
dagane mine åleine, og sjølv om livet mitt blir 
vanskeleg eller eg døyr, så har eg Jesus.

Eg er glad for å få kunne vere med og gi vidare 
bodskapen om at Jesus gir oss håp, men det 
kan vere vanskeleg å formidle det kristne håpet 
i Japan. Mange japanarar synest ikkje dei har 
bruk for evig liv. Eg vil dele med dykk eitt av 
misjonærens tankekors eller dilemma:

Dei som ikkje kjenner Jesus, er utan Gud og utan 
håp i verda. Vi som er kristne har dette håpet, og 
dette er noko alle treng! Der det er liv, er det håp, 
heiter det, – men vi kan også seie: Der det er 
håp, er det liv. Som kristne har vi eit LEVANDE 
håp.

 1. Pet. 1,3: Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi 
Far, han som i si store miskunn har fødd oss på 
nytt til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode 
frå dei døde!  4 Han har fødd oss til ein arv som 
aldri forgår, aldri blir skitna til og aldri visnar. 
Denne arven er gøymd i himmelen for dykk,  5 
de som i Guds kraft blir haldne oppe ved tru så 
de når fram til frelsa. Ho ligg alt ferdig til å bli 
openberra i den siste tid. 

Bringe verden LYS OG HÅP. Difor er du med i 
LMF. Difor går du rundt offerskåla og gir eit stort 
offer i kveld. For å bringe verda lys og håp. Takk 
for at du er med. Denne våren gjorde eg noko eg 
aldri har prøvd før, nemleg å plante ris.

Dei grøne risåkrane vil ein dag bli ferdige til å 
haustast inn. La oss så, plante og vatne med håp 
til Gud, han som gir vekst. La oss «vente-håpe» 
på Herren!

Bringe verden lys og håp
Andakt på offermøte LMF 28.06.19 av Inger Valbø, utsending for NLM/LMF i Japan.
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Tur til 
      Flor og fjære

Vi fikk bruk for alle sansene på 
Sommermøtets utflukt dette året. 
Det synet som møtte oss da vi steg 
i land på øya Sør-Hidle, var spesielt: 

palmer i Stavanger!

Vi var 97 deltakere som hadde tatt turen over 
til blomsterøya. Vi fikk se et hav av blomster, 
busker og trær. Guidens farfar, Åsmund 
Bryn, startet det hele med å plante furutrær 
mot vinden. Deretter små hager. Farfaren så 
muligheter, der andre så bare lyng og stein. 

Tonnevis av torv ble kjørt ut til øya i 
båt. Snittblomster ble plantet. Eierne av 
blomsterbutikkene ble invitert ut for å se på 
resultatet.

I fjor var det 35.000 som var og så. De fikk 
ikke bare se, de fikk lukte blomsterduftene, de 
fikk høre lyden fra fossene som sprutet vann i 
dammene.

Etter omvisningen fikk LMF-erne smake 
bordets gleder på øyas restaurant. Vi ble servert 
tre retters middag.- “Dere har kommet på årets 
fineste dag!” fikk vi høre. Denne utflukten vil 
vi minnes med glede og takknemlighet når 
sommeren er over, og hverdagen kommer..

Anne Berit Andersen
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Nye utsendinger fra NLM

Eg heiter Kjersti Gangstø og er vakse opp på 
Samnøy i Fusa kommune, ikkje så langt frå Ber-
gen. Eg er utsending for NLM til Mali i Vest Af-
rika. Eg reiste til Mali første gong i 2005. Denne 
gongen kom eg tilbake for ca 8 måneder sidan, 
etter å ha vore 6 år i Norge. Eg kjenner på ei 
stor glede over å få vera tilbake. Kvardagen min 
består av mykje forskjellig. Barneklubb, søndag-
smøte, landsbybesøk, drikka te, bygga og ta 
vare på relasjonar, gå på marked, sove på taket 
og bli vekka av både esel, hundar, kyr, geiter, 
mopedar mm, både i løpet av natta og om mor-
gonen. Eg får besøk og eg går på besøk, eg pug-
gar gloser, forberedar andakter og er med på 
begivenheter som føregår i landsbyen, og mykje 
meir. Eg kjenner på takksemd over å få vera her 
og håpar at situasjonen i landet ikkje forverrar 
seg slik at eg ikkje kan vera her… Dessverre så 
går utviklinga stadig i feil retning. Ver gjerne 
med å be om fred i Mali.

“Øyvind” er kristent fagpersonell i Sentral-Asia 
og vi kan ikke gi ut rett navn eller adress. Dette 
av sikkerhetshensyn.

Jeg heter “Øyvind”

Jeg har en bachelorgrad i filosofi og en master i 
pedagogisk forskning.

Jeg har undervist i akademisk engelsk på en 
grunnutdanning i landet jeg bor. Det er et over-
gangsår for de studenetene som kommer fra 
lokale videregående skoleer og til de begynner 
på universitetet. Året brukes også til å lære ny 
vestlig pedagogikk. Dette kan by på mange ut-
fordringer, særlig ettersom de ikke har vært vant 
til å ta ansvar for egen læring og student sentret 
tilnærming til undervisningen . Jeg elsker å ut-
fordre studentene mine og bygge gode relasjoner 
med dem.

Kjersti Gangstø, Mali “Øyvind” i Sentral-Asia
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Nye utsendinger fra NMS

 

Vi er en familie på fem som bor og arbeider 
i Estland, i et tettsted litt sør for Tallinn 

som heter Saku. Her er NMS med og støtter 
menighetsplanting og barne- og ungdomsarbeid.

I Estland støtter NMS flere prosjekter. Det første 
er menighetsplanting i Mustamäe. Mustamäe 
er en bydel i Tallinn med ca 65 000 innbyggere 
og uten luthersk kirke. Mustamäe menighet ble 
dannet i 2010 og de har inntil nå leid lokaler. 
Kirkebyggingen er i gang, og menigheten skal 
i august flytte inn i den nye kirka som ikke er 
helt ferdig.I selve kirkebyggingen er NMS bare 
en av flere bidragsytere. Hovedfokuset har fra 
starten av vært støtte til menighetsarbeidet og 
lønnsmidler, men NMS ser også den misjonale 
verdien av å gå fra et bortgjemt kjellerlokale til et 
flott kirkebygg. Prest er Tiina Klement og diakon 
Ülle Reimann. Kirkebygget har LMF gitt penger 
til i noen år tidligere.

Det andre menighetsplante og -byggeprosjektet 
er i Saku,  et tettsted med ca 10 500 innbyggere. 
Det bor særlig mange barnefamilier i 
kommunen. Innbyggertallet vokser med flere 
hundre i året Mange velger å bo her siden det er 
nært Tallinn. Også i Saku har vi nå begynt med 
kirkebygging, planen er å bli ferdig med utvendig 
arbeid til 1. desember 2019. 

Innsamlingen fortsetter for å få bygget 
helt ferdig, i Saku som i Mustamäe. 

NMS støtter Saku menighets 
ungdomsarbeider Ranno Seppel sitt 
arbeid, Det er ikke bare er rettet mot 
Saku, men også mot sportsmisjon 
over hele Estland (i samarbeid med en 
kristen organisasjon i Estland).

Målet er at både Mustamäe og Saku 
menigheter skal vokse ytterligere, 
og i løpet av noen få år bli tilnærmet 
økonomisk selvstendige.

I sovjettiden, da Estland var okkupert 
av Sovjetunionen, var det ikke lov å 

bygge kirker eller starte menigheter. Det dukket 
samtidig opp nye store bydeler i Tallinn og andre 
tettsteder uten kirker. NMS er i samarbeid med 
den estiske kirka med på å endre dette bildet, 
med mål om at der det bor mange mennesker, 
skal det også være en luthersk menighet. 
Tradisjonelt er den lutherske kirka regnet som 
den estiske folkekirka, men per idag er de fleste 
mennesker uten religiøs tilhørighet.

Familien Møgster flyttet til Estland høsten 2011. 
Magne (47) er misjonær og jobber som prest 
og daglig leder i Saku menighet. Han er også 
NMS’ landansvarlig i Estland. Saku menighet ble 
dannet i februar 2013 med 12 medlemmer, og 
har til nå vokst til 120 medlemmer. 

Ave (38) er misjonær og jobber mest med barne- 
og familiearbeid i menigheten i Saku. Hun har 
ansvar for babysang, barnekirka (søndagsskole), 
barneleir, div. kristne arrangement for barn i 
kommunen, Saku kirkemarked og alt annet som 
er nødvendig.

Joel (8) er eldste sønnen og går på skole. Han 
liker å leke med lego og er mye sammen med 
kameratene sine. Paul (4) og Maria (2) liker å 
leke ute og leke med hverandre. Maria er glad 
i å synge, mens Paul liker å sykle. Begge liker å 
svømme og koser seg med rosiner. 

Takk for støtte til og forbønn for Guds rikes 
arbeid i Estland!

Ave og Magne Møgster, Estland 
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Takknemlige elever, 

                mødre og barn i KIA Velferd.

Høsten 2017 startet KIA Velferd opp nytt arbeid 
i Oslo, Stavanger og Kristiansand. Over 100 
kvinner fra forskjellige land får norskopplæring 
på dagtid, og barna deres tilbys plass i barnebase 
og barnehage. Klassene er fra A1- klasser og opp 
til B2-nivå

Tilbudet omfatter også mestringsaktiviteter 
som leksehjelp, ICDP foreldreveiledning, 
svømmeopplæring, samtaletilbud, språkvenn, 
håndarbeid, trening m.m. Alt er et gratis tilbud 
til kvinnene, og vi i KIA Velferd er derfor 
svært takknemlig for støtte fra bla dere i LMF. 
Kvinnene som får del i våre tilbud faller ofte 
utenom den offentlige språkopplæringen som 
tilbys flyktninger og innvandrere. Det kan være 
sykdom, barnefødsler, traumer fra krig og flukt 
eller annet som gjør at de ikke klarer å følge det 
vanlige løpet.  

Til lege uten tolk. Å lære norsk gir verdighet.
Kvinnene opplever selve kurshverdagen som 
meningsfull ved at de får nye venner, blir sett og 
bekreftet av dyktige lærere, og at de nå i større 
grad tør å bruke norsk-språket også utenfor 
klasserommet. Flere elever har fortalt at nå tør 
de gå til legen uten tolk. Dette er et stort skritt 
som gir kvinnene verdighet. Noen sier også at de 
nå forstår hva som blir sagt på foreldremøtene 
på skolen til barna sine. Tidligere skjønte de 
ingen ting og følte seg flaue og ydmyket.Noen 
mødre i klassen uttrykte også stor takknemlighet 
for kurset, for nå kunne de hjelpe barna sine 
med leksene hjemme. Ofte er barna som går 
i norsk skole svært flinke i norsk, mens mor 
strever selv med småskolens nivå når de skal 
hjelpe barna sine med leksene. 

Barnepass.I Kristiansand og Stavanger har 
vi barnebase med opptil 15 små barn i hver 
gruppe. Selv om vi ikke er offentlig godkjente 
barnehager enda, så driver vi arbeidet etter» 
Lov om barnehager» og rammeplanen. Det er 
barnehagelærere som koordinerer arbeidet, 
og assistentene som er tilsatt, har selv vært 

flyktninger, og får dermed lett kontakt med 
mødrene pga ofte lik kultur og språk.

I Oslo har KIA sin 4 avdelings-barnehage vært 
drevet med offentlig støtte i flere år.

Forskjellig religioner.   Vi ansatte i KIA Velferd 
er takknemlige for daglig å møte disse kvinnene 
som har så mange ressurser som ligger klar til 
å bli tatt i bruk. Selv om mange er muslimer så 
stiller de villig opp på påske- og julevandring. Vi 
er glad for at vi også på denne måten kan være 
med i dette viktige arbeidet. 

L

Skrevet av Anne Gro Holte fra KIA ( Kristent interkulturelt arbeid) Velferd Kristiansand

LMF støttet dette prosjektet 
med kr 25.000 i 2019
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I Tana Bru i Finnmark har de søndagsskole på 
mandag!

Rett etter skoletid samles barna i menighetshu-
set. Det er lurt, for da slipper søndagsskolen å 
konkurrere med fotballtrening, skigruppe, teater 
eller fiolinspilling.

I mai i år invitert vi de største barna til å delta på 
hjelpelederkurs.

Vi kaller det ”slush” som står for Sprell Levende 
Unge Søndagsskole Hjelpere.

Ei av jentene spurte da hun kom: ”skal vi drikke 
slush også eller….?”

Selv hadde hun ikke særlig tro på at det kom til 
å skje. Det kom sju deltakere til slush-kurset.

Vi startet med å spise pizza siden barna kom 
rett fra skolen og klokka var halv tre.

Presten hadde hentet pizzaen og spiste sammen 
med oss. Kateketen, som er gift med presten, 
er en av lederne i søndagsskolen og skulle også 
være med på slush-kurset. 

Presten og kateketen er fra Ungarn, men har 
valgt å bosette seg og jobbe i Finnmark. De har 
to barn i barneskolealder. De har lært seg både 
Fader Vår og velsignelsen på samisk. Presten har 
også begynt å lære seg en del kvensk. 

En annen av søndagsskolelederne er fra Sør 
-Korea. Hun og mannen har kommet til Tana 
Bru via Ungdom i Oppdrag i Sverige. De har tre 
barn i barneskolealder. Disse barna har begynt 
på den samiske barneskolen. 

To innvandrerfamilier driver og bærer mye av 
det kristne arbeidet i bygda Tana Bru!

To ganger i året arrangerer de loppemarked til 
inntekt for ny kirke i bygda. De har flotte teg-
ninger av en kirke som de håper skal ligge midt i 

sentrum! De drømmer om et levende kirkebygg 
som skal romme alt som foregår i menigheten.

Etter å ha vært gjennom samarbeidsøvelser, øv-
ing med hånddokker, spist litt frukt, hatt ”fire på 
rad-lek” og quiz, sier jeg til barna på slush-kur-
set: ”Nå skal vi lage vår egen slush:” Jeg har kjøpt 
inn isbokser og forskjellige juice med sterke 
farger. Vi blander i høye glass med skjeer og 
smaker når blandingen har fått passe konsistens.

Jenta i femte klasse, som ikke hadde særlig tro 
på at vi skulle lage slush, sier: ”Vi lager faktisk 
vår egen slush! Det hadde jeg ikke trodd! Dette 
kurset var kjempegøy!”

Skrevet av Ragnhild Knotten, frivillighetskoordinator i Søndagsskolen Norge

Glimt fra Tana Bru søndagsskole
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LMF-utsendinger
pr. 01.09.2019

Åse Røsvik de Vargas 

Utsendt av Normisjon til Ecuador 
LMF- utsending siden 2009
Direktør for Normisjon

Guri Enger
Utsendt av Normisjon til Mali 
LMF -utsending siden 1998
Oversetter det gamle testamentet til kassonke

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

Laila
Utsendt av Frikirken til Midt-Østen
LMF- utsending siden 2019
Kristent fagpersonell

Synnøve Aandstad Baghirova
Utsendt av Normisjon til Aserbajdsjan
LMF- utsending siden 2012
Undervisningsarbeid
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pr. 01.09.2019

Ave og Magne Møgster
Utsendt av NMS til Estland
LMF utsending siden 2019
Menighetsarbeid i Saku

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

Menighetsarbeid 

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

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

Inger Valbø
Utsendt av NLM til Japan 
LMF- utsending siden 2003

Menighetsarbeid/studentarbeid

Marit Norheim Hugdal
Utsendt av NLM til Mongolia 
LMF-utsending siden 2018 
Menighetsarbeid  
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Ingrid Øie Amlie
Utsendt av Normisjon til Senegal
LMF -utsending siden 2016
Menighetsplanter i Senegal 

Therese Glendrange
Utsendt av Normisjon til Mali
LMF- utsending siden 2003
Direktør for Normisjons arbeid 

Anne Storstein Haug
Utsendt av NMS til Thailand
LMF- utsending siden 2001
Ansatt i kirkens diakoniavdeling 

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

Husk på våre LMF-utsendinger i bønn og omsorg!

Ragnhild Ljøkjell Knotten
Søndagsskolen Norge 

Berit Østby
Utsendt av Promissio i Etiopia

LMF støtter også disse i en tidsperiode på tre år:
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Når drømmer blir til virkelighet!

Da den hollandske utsendingen Reiny de Wit 
startet Early Childhood Education Center 
(ECEC) i 2001, var det ingen som kunne 
forutse hva som skulle skje. 18 år senere ut-
dannes et sted mellom 70-80 pedagoger årlig. 
Kompetente lærere og førskolelære reiser ut 
til sine lokale skoler og gir undervisningen et 
løft!

HimalPartners samarbeid med ECEC startet 
omkring 2003, da May Britt Aanundsen var 
utsending i Nepal. Hun kom på eget initiativ 
i kontakt med ECEC og bidro i starten som 
frivillig i undervisning og med veiledning på 
besøk i førskoler. Da hun senere kom tilbake 
til Nepal i årene 2006-2009 var hun utlånt 
fra HimalPartner til ECEC og hun var da in-
volvert i prosjektkoordineringen. Dette gjaldt 
den ettårige barnehagelærerutdanningen, 
men hun bidro også inn i prosjektet med 
utdanning og materiell til førskolesentre på 
landsbygda. 

-Den ettårige barnehagelærerutdanningen 
ble startet som et trekantsamarbeid mellom 
ECEC, NLA (Norsk Lærerakademi) i Bergen 
og Kathmandu University, sier hun. Himal-
Partner bidro i denne sammenheng med 
å knytte kontakter mot NLA og bistå med 
midler fra Digni. 

Startet foreldreveiledning

Etter hvert reiste May Britt hjem og fortsatte 
i arbeidet som leder for en barnehage for 
nyankomne flyktningers barn i Kristiansand. 
Kontakten med ECEC og Nepal var fortsatt 
der, og i 2009 reiste Pitambar Neupane (leder 
ECEC) på prosjektbesøk til barnehagen. En 
av de ansatte snakket varmt om foreldrev-
eiledningen som ble praktisert i barnehagen. 
Pitambar søkte informasjon på ICDP Inter-
national sine nettsider og kom i kontakt med 
en av trenerne i Norge, Hilde Tørnes. Deretter 
kom Ingeborg Egebjerg i 2011 på besøk innom 
ECEC og interessen ble igjen vekket.

Det var imidlertid først da HimalPartner sin 
generalsekretær Heidi Westborg Steel sam-

men med Eli Maridal i 2012 var på besøk og 
kom i dialog med ECEC om ICDP, at planer om 
et program begynte å konkretisere seg. Heidi 
knyttet deretter kontakt med internasjonal ICDP 
trener og psykolog Helen Johnsen Christie. Hel-
en var interessert i og villig til å tilby sin tid og 
kompetanse ved å gå inn i et samarbeid rundt 
dette og May Britt ble koblet på som HimalPart-
ner sin kontaktperson og bindeledd til ECEC. 
Helen koblet sitt nettverk av flere internasjonale 
ICDP- trenere på programmet i Nepal.

Endrer fokus i takt med tiden

Målet for grunnleggeren, Reiny, og resten av de 
som har bygd opp ECEC, har hele tiden vært at 
det en gang skal kunne bære seg selv økonomisk. 
ECEC skal også ha nepalsk ledelse og stab. Den 
prosessen er godt i gang og det er derfor naturlig 
at HimalPartner trekker seg ut av noen av pros-
jektene. Vi ser likevel etter samarbeidsmuligheter 
på andre felt og fortsetter å jobbe tett på ECEC.

 Skrevet av Line Kostali, Himalpartner

Foto: ECEC. Førskolelærere på tur for å lære om 
barneaktiviteter i naturen.

LMF støttet dette prosjektet med kr 20.000 i 
2019
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“Det er som at bruge krykker 

           istedet for at lære at gå selv”

Det handler om respekt

Vi sidder i bilen på vej hjem efter et tre dage 
langt kursus i Cross Cultural Training (CCT) i 
Hosanna. Med os har vi fem deltagere, som skal 
køre med et stykke vej, og snakken går livligt 
om, hvad de har lært. Deres hverdag består i at 
være evangelister i et land, hvor der er over 83 
forskellige befolkningsgrupper. Flere af dem, 
som er med i bilen, krydser sproglige og kul-
turelle grænser i deres daglige arbejde, men har 
ikke selv bevidst lært et nyt sprog. I stedet har 
evangelisterne brugt deres eget sprog, og de 
mennesker, de arbejder iblandt, har i stedet lært 
evangelisternes sprog!

«Ofte, når vi rejser rundt som evangelister, har 
vi ubevidst bedt mennesker om at blive ligesom 
os. Vi bruger vores eget sprog, og til sidst har 
vi små grupper af mennesker, som taler vores 
sprog, synger vores sange, klæder sig som os og 
opfører sig som os. Nu forstår jeg, at det handler 
om at respektere andre nok til, at jeg lærer deres 
hjertesprog, til at blive som et barn igen, selvom 
det er en smertefuld proces, og så lade dem høre 

om Kristus på deres eget sprog. 
Først da kan vi være sikre på, at 
de virkelig forstår, hvad det er, 
de siger ja til!» siger én, som selv 
kommer fra en muslimsk baggr-
und.

Hans kvindelige kollega tilføjer: 
«Dette kursus er præcis det, vi 
trænger til i Etiopien i dag, hvor 
der er så meget uro og splittelse 
blandt etniske grupper, så meget 
had og så mange ting, som træk-
ker os i den forkerte retning.»

«Nu indser jeg, at jeg burde have 
lært det lokale sprog for længe 
siden! Jeg har brugt tolk, men det 
er som at bruge krykker i stedet 
for at lære at gå selv,» siger en 
anden.

Bæredygtig model

MY-LINC er Mekane Yesus-kirkens sprog- og 
interkulturelle center og har indtil nu haft 
CCT-kurser i cirka halvdelen af Mekane Ye-
sus-kirkens synoder og har udrustet omkring 
700 evangelister nu.

Udtalelser som dem ovenfor bekræfter, at der er 
et enormt behov for at sætte sproglæring og kul-
turel sensitivitet på dagsordenen. Uanset hvor vi 
har været - fra Mekele i nord til Gisma i syd, fra 
DireDawa i øst til Begi Gidamo i vest - mærker 
vi, at holdningerne ændres i positiv retning, og at 
viljen til at lære det lokale sprog er der. Vi arbe-
jder derfor i tiden fra MY-LINCs side på at finde 
en bæredygtig model, hvorpå de lokale evange-
lister, som er seriøse i deres sproglæringsambi-
tioner, kan tilegne sig det lokale sprog.

LMF støtter Berit Østby med kr 100.000 i året.

Skrevet av Berit Østby, prosjektmisjonær for LMF og utsendt av Promissio i Etiopia.
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 Bibeloversettelse og aktiviteter 

          som fremmer bibelbruk i Senegal
Skrevet av Agnes Lid, daglig leder i Wycliffe Norge

I løpet av første halvdel av 2019 har oversetter-
teamet, ledet av Wycliffe-utsending Hillebrand 
Dijkstra, jobbet med oversettelse av Johanne-
sevangeliet. I tillegg er Matteusevangeliet ferdig 
konsulentsjekket, og Apostlenes gjerninger 
klargjort for konsulentsjekk i september. Ellers 
har de jobbet med første utkast av 1. og 2. Ko-
rinterbrev og 1. Tessalonikerbrev. Hver tekst 
skal gjennom flere faser i oversettelsesprosessen; 
førsteutkast, forståelsessjekk, revidert utkast, 
konsulentsjekk av ekstern ekseget, og ferdigstilt 
oversettelse.

Når det gjelder bibelbruk, så har Aliou, en av 
morsmålsmedarbeiderne, fortsatt å besøke 
mange landsbyer og grupper av Saafi-folk for å 
lese og snakke om bibeltekstene. Interessen har 
vært stor og motstanden heldigvis svært begren-
set. Både eldre og yngre, kvinner og menn viser 
interesse. Aliou underviser de som vil lære å lese 
tekstene for seg selv, ved å la dem høre tekstene 
på lydopptak samtidig med at de ser på teksten. 
Spesielt de som alt leser arabisk, har vist stor 
interesse for nå å lære å lese sitt eget språk på 
arabisk skrift. Alt blir trykket både på latinsk og 
arabisk skrift. 

Augustin, en annen av morsmålsmedarbeiderne, 
har fortsatt med radioprogrammene der han les-

er bibeltekster og forklarer dem. Han følger den 
kronologiske metoden og har kommet til der de 
ti bud ble gitt. Han får regelmessig kommentarer 
som tyder på at folk følger med. 

Da Hillebrand var i Senegal i juni ble det også 
diskutert hvordan de skulle sette opp en webside 
for å publisere bibeldelene og lydopptakene som 
er ferdige. De fant en kristen senegaleser som er 
flink med data og websider og vil gi ham jobben 
med å sette opp og holde gående en slik webside.

Målgruppen for prosjektet er Saafi-folket i Sene-
gal. Det er foreløpig svært få evangeliske kristne 
blant denne folkegruppen; flertallet bekjenner 
seg til en annen verdensreligion. Men antallet 
kristne troende er voksende, og de samles nå i 
bibelstudiegrupper. Mange ikke-kristne, blant 
annet en god del åndelige ledere for den andre 
religionen, er også med på disse bibelgruppene 
fordi de gjerne vil vite mer.

Prosjektmidlene LMF bevilget i 2019 har bidratt 
til å lønne morsmålsoversetterne som arbeider 
sammen med Jorunn og Hillebrand Dijkstra i 
Senegal. Dette er nøkkelmedarbeidere som pros-
jektet ikke kan være foruten. Wycliffe retter en 
stor takk til LMFs givere for prosjektstøtten kr 
40.000 i 2019!
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110 år: Egersund, 25.september, besøk av Anne Lise Baltzersen

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

100 år: Steinkjer, 9.oktober, besøk av Oddrun F.Amundsen

 105 år: Mandal, 9.oktober, besøk av Elin Ann Øvensen

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

 80 år: Voss, 25.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
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Samling for enkeltmedlemmer og grupper i Vestfold

Torsdag 7.november kl 19.00 i Skjee-stua, Stokke

Karen E. W.Hector forteller fra bibeloversettelsesarbeidet i Etiopia

Laila, Frikirkens utsending i Midt-Østen forteller fra sitt arbeid.

Servering av pizza.

Fellesskap

Kollekt til LMF sitt arbeid

Regionsamling Høsten 2019
Samling for enkeltmedlemmer og grupper på Sunnmøre 

19.september kl  1500.

Sted: Tjeldsund Leirsted 

Vi feirer Volda, Ørsta og Hareid/Ulstein LMF sine jubileer.

Besøk av daglig leder i LMF og informasjonsmedarbeider Oddrun.

Gode sangkrefter og god mat.

Kollekt til LMF sitt arbeid

16.-19.september ulike skoler på Sunnmøre

18.oktober: Sørlandske lærerstevne, Kristiansand

30.okt- 31.okt: Kristne friskolers forbund, lederkonferanse, Gardermoen.

01.-02.november: Østlandske lærerstevne, Oslo Met

01.-03.november: Generalforsamling i Søndagsskolen Norge

6.november: Trosopplæringskonferansen, Gardermoen

22.-24.november: Gi Jesus videre, Kristiansand

Møt LMF på stand!
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Hilsen fra Stord LMF

Landstyremedlem Kjersti Ruud  var på Stord LMF sin sommeravslutning tirsdag 4.juni.

En fantastisk gjeng med flotte damer. Deilig servering og en god prat rundt bordet. Gruppen hadde 
sin egen misjonssang som en i gruppen hadde diktet og satt melodi til. Den ble brukt på offermøte på 
Solborg. Det er utrolig inspirerende å besøke LMF-grupper.         

Stord LMF skal være synlige på vei til og fra gruppemøtene i høst og vinter.

Stord LMF i “sommerhabitt”!
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 Nytt fra Landsstyret

Hele landsstyret var samlet med varaene på Solborg. 

LS var samlet 27.juni og følgende saker var til behandling:

Årstema 2020, referat og orienteringsaker og Sommermøtet 2019.m.m

Hilsen fra dansk LMFs sommermøte

Daglig leder i LMF i Norge fikk mulighet til å reise på dansk LMF sommerstævne i Aarhus i overgan-
gen juli og august. Vi fikk en varm mottakelse og fikk nyte godt av dansk gjestfrihet og varme. Stevnet 
samlet omkring 60 personer fra hele Danmark og flere misjonærer som hadde fått støtte av LMF.

Det ble tid til inspirasjon, ny kunnskap og mange hyggelige samtaler med kjente og ukjente. 

Bildet viser Peter Stockholm, utgått medlem av bestyrelsen, formann Dorthe Skov Østergaard, nest-
formann Henrik His-Nilsen . 
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AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på. 

Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.

OBS AvtaleGiro må ikke forveksles med ”Faste oppdrag over nettbank”.  Gavebeløp over nettbank må 
registreres manuelt av oss for at giveren skal få skattefradrag med det merarbeid dette medfører. 

Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen 
eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe 
betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.  

Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på. 

Fordel for Lærernes Misjonsforbund. Rimelig ordning å administrere, sparer oss for mye papirarbeid. 
Ressursene kan settes inn på andre viktige områder.

Slik kommer du i gang Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en
maksimal beløps-grense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det terminbeløpet du har oppgitt. Ta gjerne 
høyde for at du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke 
behøver å fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent, settes beløpsgrensen til det dobbelte av 
terminbeløpet. 

Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag.  Maksimalt skattefritt 
gavebeløp i kalenderåret er k 22.000,-, minimum kr 500,-.  

Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til Lærernes Misjonsforbund. Hvis du
er med i givertjenesten allerede, overfører du ditt gavebeløp på vanlig måte inntil du får beskjed om når
avtalegiro-ordningen trer i kraft. 

S v a r k u p o n g 

Jeg er ny giver og vil gi min støtte til Lærernes Misjonsforbund med kr. ________

Jeg er giver fra før og ønsker å endre totalbeløpet til kr. ____________

Pr. måned       Pr. kvartal       Pr halvår      Årlig  

Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om 
følgende: Når du støtter oss, vil vi oppbevare informasjon om at 
du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme 
til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og 
adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige 
myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt 
skattefradrag.

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Lærernes 
Misjonsforbund 

Mottakers konto:
3000.15.38094

Beløpsgrense pr trekk_________
(Må være samme som gavebeløp eller høyere) 

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Navn ___________________________________

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________ 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
(Lærernes Misjonsforbund sparer bankgebyr).     

Sted ___________    Dato ___________ Underskrift ____________________________
KID (fylles ut av Lærernes Misjonsforbund) Avtalen leveres eller sendes i lukket konvolutt til

Lærernes Misjonsforbund,
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE
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Berøring gir håp

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Sommeren er på hell og jeg sitter igjen med 
gode minner og opplevelser.
Takk for sist til alle som var med på Som-
mermøtet på Solborg. Takk for gode innspill, 
oppmuntringer og gode samtaler i løpet av 
dagene vi var sammen.
Flott å være endel av LMF og en del av mi-
sjonens arbeid like til verdens ende.

Nytt av året på sommermøtet var program-
posten: Velg en misjonær. Alle deltakerne 
fikk velge mellom våre utsendinger og fikk 
muligheten til å lære mer og ikke minst få 
spørre mer om land, folk ,oppgaver og hver-
dagsliv. 

Tilbakemeldingene var gode og mange opp-
levde å komme nærmere på utsendingene 
og ikke minst lære mer om hvem de er og 
hva de gjør. Det ble møter som gav en be-
røring. 

Prekenteksten på søndagen var Jesus vel-
signer barna. En veldig kjent tekst, men jeg 

opplevde å få se teksten på en ny måte.
Hva skjer med oss i møte med Jesus og 
hans velsignelse? 
Berøring av Jesus gir håp og velsignelse.
Vi i LMF ønsker å gi denne berøringen vi-
dere.

Vi er berørt av Jesus og vil gjerne gi berø-
ringen videre gjennom bønn, fellesskap og 
gaver.

Nå er høsten her igjen og snart er det opp-
start for alle gruppene våre rundt i landet.
Mange opplever gruppene som et sted hvor 
vi sammen får en berøring av Jesus og et 
felleskap hvor vi også kan dele håp, glede 
og sorg.

En god høst ønskes dere alle i nær berøring 
av Jesus i alle slags dager.

TAKK 
    til alle som melder adresseendring!

    LMF-kontorets adresse er: 
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE

E-post: laermisj@laermisj.no
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India og Bangladesh- misjonær. Elise Dragøy er 
død. Ho døydde brått 9.april, 89 år gammel.
Elise var fra Tromsø. Hun utdanna seg til 
sjukepleiar, reiste som 23-åring til India for å 
arbeide ved skulen for misjonærborn. Seinere 
kom ho til Maharano jenteskule der ho etterkvart 
vart rektor.

Under eit heimeopphold tok ho 
lærarskuleeksamen. I 1973 reiste ho til 
Bangladesh og underviste ved ulike bibelskular.
Elise var dyktig i språk og omsette teologisk 
litteratur til santali. Ho kom tilbake til Noreg i 
1992.
Da fekk ho Kongens fortjenestemedalje i sølv, 
bla. for det viktige arbeidet ho hadde gjort for å 
ta vare på Santalfolket sitt språk. 
I alle åra i India og Bangdaldesh var Elise LMF 
utsending. 

Vi i Oslo LMF saknar eit festleg og trufast 
medlem.
Ho var i mange år leiar av gruppa.
Den siste tida hende det at ho ikkje kunne 
komma til møtet, da ringde ho og ba oss leggje 
ut, slik at ho fekk gitt gåva si. 
På møtet 14 dager før ho døyde, deltok ho med 
bønn for utsendingane. 

Vi lyser Guds fred over Elise Dragøys minne.

For Oslo LMF, Torunn Lunde

Elise Dragøy

Minneord

 Døde:

Alvhild Landa, Stord LMF
Liv Horgen , em, Randaberg
Astrid Smestad, em Tjodalyng
Johanne Magrete Larsen, Indre Arna
Inger Moldestad, em Drammen
Synnøve Østtveit, Sandefjord LMF

Vi lyser fred 
over 

deres minne

 Anne Helene Gundersen
Vår gode venn og LMF-utsending Anne 
Helene Gundersen døde etter en lang 
sykdomsperiode pinseaften 8. juni. Anne 
Helene ble født 27. februar 1947.  

Mitt første møte med Anne Helene var på 
LMFs generalforsamling på Bjerkely i 2006.
Hun var en imponerende dame på mange 
måter, kledd i sari og hun formidlet om livet 
i Bangladesh på en slik måte at jeg følte jeg 
var der. Anne Helene fikk en lang tjeneste 
først i Santalmisjonen og senere Normisjon i 
Bangladesh. Hun reiste første gang ut i 1975 
og ble vår utsending i 1976. Siden da var hun 
en jevnlig bidragsyter til Misjonshilsen og 
stadig deltaker på Sommermøtene. Hun kom 
siste gang til Norge i 2017. Hun bidro med 
mye godt arbeid for søndagsskolene i Sylhet 
og annet undervisningsarbeid.  Undervisning 
i teologi desentralisert og rådgiving for 
lederopplæringen og skolearbeidet i kirken var 
også sentrale oppgaver..
Hun var respektert, men også “fryktet” av sine 
medarbeidere og kollegaer.
Anne Helene var ei dame som sa tydelig i 
fra, hadde sine meningers mot og stod på de 
svakes side. Mest av alt hadde hun en stor 
kjærlighet til Bangladesh og folkene der.

Vi i LMF takker for alt Anne Helene fikk bety i 
arbeidet  og for alt hun har bidratt med i LMF 
gjennom mange år. Vi lyser fred over hennes 
minne.   
Inger Marie A. Oppegård, daglig leder i LMF
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Torbjørg Lyngsvåg  95 år 27. mars, Lyngdal LMF
Inger Jørstad, 80 år, 13.juli, Trondheim LMF

Elisabeth Bondø, 80 år, 26.juli, Trondheim LMF
Elin Elvegård, 80 år, 27.juli, Trondheim LMF

Ragnhild Hagen, 80 år, 16.august, Mosjøen LMF
Kjellaug Kvåle , 80 år, 29. august, Måløy LMF

Astrid Maria Ervik , 85 år 4. oktober, Måløy LMF.

Vi gratulerer så mye!

Fødselsdager

Gunn Skjerping Knudsen, em, Eikangervåg
Wenche H. Øpstebø, em, Alversund

Mari Mongstad,em, Alversund
Anne Grete Berø, Nøtterøy LMF
Berit Fuglestrand, Nøtterøy LMF

Marianne Boklund Jacobsen, em, Øvrebø 
Anne Lise Matre, em  Sandnes
Ellen Einarvoll, Sandnes LMF
Grete Vassbø, em Bjerkreim

Mari Ekroll, em, Talgje

 Velkommen som LMF-ere!

Nye medlemmer:

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

KOLLEKT 
Sommermøtet

Offermøtet: 59.437,25kr.-

Kollekt på gudstjenesten i 
Gand kirke:
27.213kr .-.

Tusen takk!



På siste siden...

LMF`s vipps nr : 104032

Vi er ikke så stor gruppe i Tromsø LMF, og vi synes det er inspirerende å møtes med andre 
LMFere. Derfor dro vi på besøk til Målselv og traff LMFgruppa der. Dette var torsdag 13.juni, en 
nydelig sommerdag. På Gullhav blei vi varmt tatt imot av Bertha Nymo, og foreningsmøtet ble 
holdt i stua der. Denne dagen gav oss føde til sjel og kropp (takk, Bertha,  for nydelig kjøttsuppe) 
og vi reiste velsignet tilbake til Tromsø. Det må sies at noen av oss hadde tre timers bilreise hver 
vei, så takk til utholdende sjåfører.

Tekst/foto: Marit Christensen 


