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Det året «ei hand å holde i» kom ut, 
fant også jeg en god hånd å holde i, 
eller giftet meg, som vi også sier. Vi går 
fortsatt og holder hender. Den stien skal 
være veldig smal før vi går etter hveran-
dre og ikke ved siden av hverandre. Vi 
hører til hverandre i et fellesskap.
Som mennesker søker vi tilhørighet til 
noe eller noen som gir mening, glede, 
spenning, fred, gjenkjennelighet osv. 

Jeg har akkurat kjøpt et stort bilde 
fra Lofoten. Det viser de majestetiske 
fjellene, havet og himmelen. Jeg har blitt 
glad i det bildet. Jeg kjenner til omgiv-
elsene, de er mine. I Nordland har jeg 
mine røtter, helt ulikt der jeg bor nå. 
Som tida går, søker mange tilbake til 
sine røtter, til familie, steder og opplev-
elser.

Vi i LMF har også vår historie, våre røt-
ter. Det «lille frøet» som ble sådd er nå 
et 118 år gammelt tre. 25.oktober 1902 
er vår stiftelsesdag. Motto var fra Jesaja 
60,22. «Den minste skal bli til tusen, og 
den ringeste til et veldig folk. Jeg, Herren, 
jeg vil la det skje hastig i sin tid». Målet 
for LMF sto i et opprop som ble sendt 
ut. Det var «å vekke og utdype troslivet 
hos medlemmene og å knytte lærerinner 
sammen i bønn og arbeid for Guds rikes 
sak». Tre midler ble tatt i bruk, bønn, 
utbre misjonskunnskap og samle bidrag 
til misjonen.
I 1945 var 43% av kvinnelige lærere 
medlemmer i LMF, og i 1965 var det 
4108 medlemmer. Tenk hva alle disse 
trofaste medlemmene har gjort i LMF 
sin historie!

Vi er rotfestet i Guds rikes sak, og 
står støtt i Guds kraft som gir «yndige 
frukter». Takk for det du har gjort, og 
gjør for LMF der du er! Takk for at du 
har brukt dine hender, og viet ditt hjerte 
i bønn og tro.

”Å holde hender”

Vi er rotfestet i Guds rikes 
sak, og står støtt i Guds kraft 
som gir «yndige frukter»

LEDER

Anne Lise Bakken

Det er høst, det går mot jul og plan-
legginger er i gang. Blir det tillatt å gå 
rundt juletreet og holde hverandre i 
hendene på juletrefest? Det vet vi ikke i 
skrivende stund. Men synge de kjente, 
kjære sangene, det kan vi.

Den yndigste rose er funnet, 
blant stiveste torner opprunnet,
Krist inn i vår ætt lot seg pode, 

blant syndere fagert han grodde.

Så blomstrer Guds kirke med ære og 
yndige frukter kan bære,

for Jesus den grøde oppliver, 
hans kraft gjennom grenene siver.



4

Andakt: Rotfestet

Dette ordet får tankene mine til å gå i ulike ret-
ninger. Da barna var små, var vi opptatt av å gi de 
røtter og vinger. 
Fra det stedet jeg nå er i livet, går tankene tilbake 
til de som bar meg til dåpen, lærte meg å be, sang 
sanger med meg og fortalte bibelfortellinger. 

Jeg er også takknemlig for at vi på skolen måtte 
lære utenat bibelhistorie, katekisme og salmevers
I Salme 1 står det om at den er lykkelig som grun-
ner på Herrens lov – han sammenlignes med et tre 
som er plantet ved rennende vann. Det gir frukt 
i rette tid, og løvet visner ikke. På en eller annen 
måte må denne frukten nytes eller deles hvis den 
ikke skal råtne bort. 

Profeten Jesaja skriver i kap. 52 noe om hva som 
kan gjøres med ”frukten”: Hvor vakre  de er,  føttene 
til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt 
budskap, forkynner frelse. 
Det er en lovmessighet i dette.  Å bære frukt som 
en naturlig del av det å være plantet ved rennende 
vann –  og en  ”hvilepause” mellom hver fruktse-
song. 

Det er ikke likegyldig hvor hvilestedet, kraftsta-
sjonen er. Paulus skriver i Efeserne 3,17. ” Må han 
som er så rik på miskunn gi deres indre menneske 
kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen 
bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet 
i kjærlighet. ”.
 
Denne kjærligheten er det Jesus møter Paulus med 
på stranden etter oppstandelsen. Jesus spør Peter 
”elsker du meg”,og Peter svarer til slutt. Du vet alt 
Herre, du vet at jeg har deg kjær. 

En som vet alt om oss, og som elsker oss akku-
rat slik vi er. Der er i grunnen et tilbakevendende 
startpunkt for alt vårt virke.

Gjennomskuet og elsket slik som vi er av han som 
reiser oss opp i sin oppstandelseskraft og som vil 
virke i og gjennom våre liv. 

Spørsmål:
1. Hva har vært med på å gi deg rotfeste?
2. Hva gir dine ”røtter” næring og livsvilkår i dag?.
3. Hvor finner du din ”hvilepuls”?

Forslag til salme:
 Nr 703  i Norsk salmebok 
Å for djup i Jesu kjærleik 

Skrevet av Liv Valle Bringaker, leder i Sem LMF, Tønsberg
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Andakt: 
 Med røter og venger

Jesus seier at han er treet og vi er greinene. Då ser 
eg for meg at vi er greiner på eit rotfast tre, trygt 
planta i det vi kan kalle Guds åkerjord. Greiner på 
eit rotfast tre er eigentleg ganske stadbundne. Tar 
vi uttrykket bokstaveleg, kan t.d. misjonærar få 
vanskar. Når vi vert bedne om å gå ut i all verda, 
må vi vere flyttbare. Då er det godt at rota er festa 
til Gud sjølv! Han er både stødig og bevegeleg.

For mange år sidan fekk vi ei flott gåve frå eldste 
dottera vår: Eit bilete med teksten: «There are two 
things you give your children. One is roots, the 
other is wings». Denne gåva sette vi stor pris på. 
Vi tok det som eit prov på at dottera vår takka for 
det rotfestet ho hadde fått, og for at ho fekk vere 
fri som ein fugl med rett til å flyge. Gal.5,1: «Til 
fridom har Kristus frigjort oss. Stå difor støtt og lat 
ikkje nokon tvinga dykk inn att under slaveåket». 
Når Heilaganden er framstilt som ei due, seier det 
litt om å vere fri. Rotfeste i trua på Kristus og fri 
som fuglen. Bibelen syner oss ein solid og trygg 
tilhaldsstad, og Fanny Crosby seier det slik: «Sikker 
i Jesu armer, trygg i hans frelserfavn - - -«. 

Det er ein fridom i det å stå støtt, når det er Jesus 
vi er bundne til og det er Hans hand som tar vare 
på oss. «Han vil ikkje late din fot vakle, din vaktar 
vil ikkje blunde» (Salme 121, 3) Og om vi, på ein 
eller annan måte, skulle vakle: Kan vi kanskje seie 
at det er betre å vakle på fast grunn enn å stå fast 
på ein vaklande grunn? «Til fridom har Kristus 
frigjort oss. Stå difor støtt - - «.
 

Sikker i Jesu armer,
trygg i hans frelserfavn,
finner jeg hjelp i farer,
fristelser, sorg og savn.
Englenes lovsang toner,
hør deres harpers klang!

Høyt gjennom himlenes saler
lyder de frelstes sang.

Sikker i Jesu armer
selv når jeg føler frykt.

Sikker for verdens snarer
hviler jeg der så trygt.

Lett blir min tunge byrde,
bort svinner angst og tvil,
kun noen sorgens tårer,
deretter gledens smil!

Jesus, mitt hjertes tilflukt,
du som er død for meg!
Jeg på din nåde bygger,
klynger meg fast til deg.
Vente jeg vil med tålmod
dagen som snart skal gry,

da den forløste skare
møtes med deg i sky.

        
 Fanny Crosby 1868

Skrevet av Steinar Aksnes,  2.vararepresentant til landsstyret i LMF
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Rotfast og frigjord
Jesus er som eit rotfesta tre med greiner, kvister og blad,

og eg er ei grein som får bere hans frukt, det gjer meg så inderleg glad.
Gud sjølv er gartnar som pløyer og sår og vatnar så jorda vert god.

Den næring eg treng, og som livet meg gjev, flyt til meg frå Livsens flod.
Så godt å få vere ei lita grein på Jesus, det livsens tre 

som rotfesta er i Gudsriket si jord og friske frukter vil gje.

Jesus er som det tryggaste fjell, ein grunnvoll å bygge på.
Der får eg bu og kan leve så trygt at aldri eg flytter derfrå.

Og herren i huset er Frelsaren sjølv, hans tenar er du og eg.
Her Livet og Sanninga fyller vår heim, hit leier den trygge veg.

Så godt å få bu på det faste fjell, der Jesus i heimen er!
Om uveret rasar med rivande tak, eg lever i tryggleik her.

Rotfast, trygg og til fridom gjort fri i Kristus, vår levande von,
Den Heilage Anden vil lyfte oss opp og leie oss fram til Guds Son.
Så fylgjer vi Vegen som fører oss fram til stadar der Han vil oss ha.

Som flygande fuglen med reiret på berg, vi dreg når Gud vil vi skal dra.
Så godt å få stå på den trygge grunn, der Jesus gjev liv og fred,
men Anden leier oss dit Han vil, og han kjenner mål og med.

Røter har vi på Livsens Tre, og venger har Anden oss gitt.
Slik ville Vår Herre at det skulle bli, og vi skal få leve fritt. 

Så bur vi på berget i tru på Hans ord og veit at vår Gud vil oss vel.
Når han vil oss bruke, han sender oss ut, så andre i Ordet får del.
Så godt å få vere Hans sendebod om Jesus, hans gjerning og ord.

Hans rike skal vekse og Han verte kjend ut over heile vår jord. 

Steinar Aksnes 2020
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  Bønnestund

  Alle LMF- utsendingene, deres  arbeid rundt i verden 
  Alle gruppene rundt omkring i landet
  LMF på Madagaskar
  Misjonærbarna ute og hjemme
  Gruppelederne
  Enkeltmedlemmene
  Økonomien i LMF
  LMFs landsstyreleder,  landsstyre og ansatte
  LMF i de andre nordiske landene
  Alle LMF`s samarbeidsorganisasjoner /-kirker
  Fred i Midtøsten
  Storting og regjering
  Kongen og hans hus
  Generalforsamling 2021, Bakketun, Verdal
   Be spesielt for prosjekter og personer som er nevnt         

 i dette bladet

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

arbeidere
for å høste inn grøden hans. 

Matt 9,37b-38

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

Vår Far i himmelen!
 La navnet ditt helliges.

 La riket ditt komme.
 La viljen din skje på jorden

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

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

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

 og makten og æren i evighet.

 Amen.
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Det er annerledes å skrive julehilsen i år. For meg 
som er glad i å planlegge, lage lister og organisere, 
har 2020 vært et utfordrende år.  Slik blir også plan-
leggingen av julen. 

I mars 2020 planla vi å dra tilbake til landet vi tje-
nestegjør i, etter en kort ferie i Norge. Det ble ikke 
mulig da hele samfunnet og all flytrafikk stengte 
ned som en konsekvens av Covid-19. Jaja, vi reiser 
i april tenkte vi. I mai følte vi oss mer realistiske 
da vi utsatte tilbakereise til august 2020. August 
kom og gikk og dato for utreise ble heller ikke satt 
til september. 

Nå er slutten av oktober 2020 satt som utreisedato, 
men fremdeles er det mange usikkerhetsmomenter. 
Ikke nok med at Covid-19 igjen ser ut til å blomstre 
i omfang. Så er  landet vi bor i, i en oppadgående 
konflikt med ett av nabolandet i forbindelse med 
oljeutvinning. 

Samtidig er jeg som mor, i en indre konflikt om 
hva som egentlig er best for oss som familie. Skal 
vi leve i fredelige  men travle Norge, eller rykke oss 
opp nok en gang etter vi har begynt å falle til ro her. 

Å flytte tilbake til ett samfunn i uro, men hvor vi 
trives som familie og føler det givende å bo. 

Når denne julehilsen skrives, aner jeg ikke hvilket 
land vi kommer til å feire Jesu fødsel i. Datteren 
vår på 4,5 år er blitt så glad i barneTV-figurene 
Karsten og Petra. I dag (1. september) så vi deler av 
en julefilm med dem i hovedrollene, og jeg kjenner 
jeg gleder meg til jul. 

Om julen feires her eller der er det en høytid 
som for meg lett frambringer gode opplevelser 
og stemning. Jeg gleder meg til jul, og så må Gud 
lede oss til det stedet og med de folkene Han vil vi 
skal feire sammen med i år. Med de beste ønsker 
for julehøytiden. 

Vennlig hilsen Laila, 
utsendt av Frikirken/ LMF til et land i Midt-Østen

Julehilsen fra Laila i Midt-Østen
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Takk for meg i Aserbajdsjan!

Kjære LMF’ere!

Så var vi kommet til veis ende. Nå i sommer har 
jeg avsluttet min tjeneste i Aserbajdsjan etter 12 
år som utsending for Normisjon, og dermed også 
tiden som utsending for LMF. 

Jeg kan se tilbake på rike år i tjenesten i Aserba-
jdsjan. Jeg har fått lov til å arbeide med mye for-
skjellig, innen bistandsarbeid og opplæring. Det 
har vært rike og meningsfulle år, men også mange 
utfordringer. Men Gud har vært trofast i alt, og 
det har vært et privilegium å få leve så avhengig 
av Gud, og så tett på andre mennesker. Noe av det 
som har gitt meg mest, har vært å få være med-
vandrer for andre og å få følge noen lokale søstre 
i deres vandring med Jesus.

Nå har vi flytta til Norge og til Trondheim. I fe-
bruar ble det lyst ut en lærerstilling på Normisjons 
Misjonsskole Gå Ut Senteret. Jeg visste allerede at 
det ville være drømmejobben for meg, og til tross 
for at jeg tenkte at det ville være urealistisk å flytte 
nå til høsten, landet vi på at jeg skulle søke. 

Og innen jeg ble innkalt til videooverført jobbin-
tervju, var Aserbajdsjan allerede under lockdown 
og alt arbeidet var satt på vent inntil videre. 

Mannen min og jeg kjente da begge på at kanskje 
vi skulle være villige til å flytte nå i sommer, og slik 
ble det. På 3 måneders varsel avsluttet vi livene våre 
i Aserbajdsjan, og jeg er nå i gang med å undervise 
studenter om misjon og interkulturell kompetanse 
ved Gå Ut Senteret.

Takk for følget til alle dere som har fulgt oss tett 
og bedt for oss gjennom disse årene! Vi har satt 
stor pris på det! 

Takk for alle oppmuntringer og for alle julekort!
Jeg ønsker dere Guds rike velsignelse!

Gode hilsener fra 
Synnøve Aandstad Baghirova, 
tidligere utsendt av Normisjon/ LMF i Aserbajd-
sjan



10

Det tar tid å komme i mål 

Målet om å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle, hand-
ler mer enn å oversette tekstene og Ordet.
For det er mye i Bibelen som er vanskelig å forstå 
etter som den er skrevet i en kontekst og tidsaldre 
langt fra Mali og Norge.

Pga Covid-19  måtte jeg reise hjem til Norge før 
gjennomgangen med konsulenten i mars og siden 
har jeg sittet og jobba med korrekturlesning. Tid-
ligere har jeg lest igjennom NT, nå nærmer GT 
seg slutten. 

Oversetterne ligger etter meg og jobber med tek-
sten etter mine kommentarer. Vi har hatt jevnlig 
kontakt i løpet av denne tida. 

Det var et sjokk å få beskjed om at professoren i 
kassonké ved universitetet, døde av Covid-19. Han 
har vært mye på kontoret i hovedstaden og vi har 
konsultert ham ofte når det gjelder ord og uttrykk, 
og grammatikk. Nå har vi ingen å spørre, så nå er 
det oss igjen. Vi må bestemme alt selv i teamet. 

Jeg husker at jeg tenkte på hvem som ikke ville 
være der ,når jeg en gang kommer tilbake til Mali. 
Professoren var en av dem som jeg lurte på. Ved 
hans dødsfall kom plutselig denne pandemien mye 
nærmere, den fikk et navn og et ansikt for oss alle. 

Etter det har det også skjedd et militærkupp i Mali 
18.08.20 og jeg vet enda mindre om når jeg kom-
mer tilbake, mest sannsynlig til våren en gang. 

Konsulentgjennomgangen i oktober går uten meg, 
og vi kan ikke håpe på internett. 

Akkurat nå er internett så dårlig at de ikke en gang  
får lest mail en gang i bushen. Jeg skriver meldinger 
til telefonene deres på Skype og så de ringer meg 
opp noen ganger. 

Vi fortsetter å jobbe på, vi vil ha Bibelen på kas-
sonké klar snart. Jeg håper det blir mulig å levere 
den til trykkeriet i løpet av neste år.

Takk for all forbønn og støtte i mange år, det har 
vært viktig for meg å vite at dere står med meg i 
dette viktige arbeidet. 

Jeg ønsker dere alle ei fin adventstid og ei god jul.

Hilsen Guri Enger, 
utsendt av Normisjon/LMF i Mali
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Julehilsen fra Paris

Nytt fra Créteil, Paris
Ekko fra gudstjeneste  « culte de rentrée »

Formiddagen søndagen den 13. september feiret 
vi gudstjeneste i hagen til kirken. Det var, hva man 
på gresk kaller en  Kairos, det vil si et velsignet 
øyeblikk!   I skyggen av fikentrær og andre trær i 
hagen, gav Herren menigheten vår en fantastisk 
anledning til å be, lovprise og takke Ham.

Ulempene med Covid-restriksjonene og obligato-
risk bruk av en maske som gjelder her i Frankrike, 
gav ingen demper på vår glede av å se hverandre 
igjen. 
En familie i menigheten sa følgende etter guds-
tjenesten:
Det var en virkelig hyggelig gudstjeneste (culte de 
rentrée). Det å få lov til å treffe så mange mennesker  
er, som i tiden før Coviden. Det opplevdes som en 
vakker gjenfødelse midt i denne bekymringsperio-
den. Måtte Herren tillate oss å møtes igjen snart.

Det er en nåde å møtes på nytt i kirken. I tillegg, 
takket være effektiviteten til det tekniske team-
et vårt, ble gudstjenesten også sendt direkte på 
YouTube, slik som vi nå gjør hver søndag. 

De som fulgte med på avstand, kunne derfor også 
få oppleve den fine hagen vår, om dog bare på av-
stand.
Nok en gang har Herren vist oss sin godhet og sin 
trofasthet. Oppmuntret av denne opplevelsen, vil 
vi fortsette å feire gudstjenester i hagen så lenge 
været tillater det. Det er ikke lett å planlegge for-
skjellige begivenheter i menigheten med pandemi-
en pågående i år, men denne situasjonen hjelper 
oss til å sette all vår tillit til Gud. 

Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. 
Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den 
er ny hver morgen, din trofasthet er stor.  
                                                Klagesangene 3,22-23.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt 
nytt år.  

Takk igjen for støtte, forbønn og julebrev, kjære 
LMF’ere. 

Vennlig hilsen 
Mary og Rafi Rakotovao, utsendt av NMS/ LMF 
i Frankirke
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Rotfestet i Jesus med 
                identitet i to kulturer
Å være bevisst de ulike kulturene man er en del av, hjelper i møte med seg selv og andre. 

Jeg er vokst opp med far og mor fra ulike land, og har tilbrakt deler av livet i svært ulike kulturer. 

Jeg prøver å tilpasse meg kulturen jeg omgis av,  så godt jeg bare kan. Det er nesten som om jeg skifter 
identitet utfra hvor jeg er. 

En gang ble jeg spurt om det ikke er mulig å knytte de ulike kulturerfaringene mine sammen til en iden-
titet, hvor de ulike kulturene fikk komme til uttrykk samtidig. 

Jeg opplever at praktisk kan noen ting veves sammen, som at jeg hovedsakelig drikker og serverer italiensk 
kaffe sammen med norsk dessert, eller at hjemmet vårt har elementer av vest-afrikansk og arabisk-inspi-
rert pynt og servise for eksempel. 

Men det aller meste forblir separat og jeg tilpasser livet utfra hvilken kontekst jeg befinner meg i. Når 
jeg er i Norge, lever min familie et svært litt likt liv som majoriteten her, med strukturerte hverdager og 
planlagt kalender. Vi spiser typisk norsk mat med fiskemiddager på tirsdager og taco på fredager. 

Når vi er i landet vi tjenestegjør i, tilpasser jeg livet og hverdagsrytmen til kulturen der. Impulsivitet, 
matlaging fra bunnen sammen med nabokvinner,  måltider med grønnsaker og krydder, og sene kvelder 
med besøk, preger ofte hverdagene våre der. 

Men ett sted opplever jeg at jeg er rotfestet uten å måtte gjøre store tilpasninger, og det er i fellesskap med 
andre troende. Om vi samles med politibeskyttelse i landet vi tjenestegjør i, eller i små grupper i hjemmet, 
på organisert gudstjeneste i Norge, eller på større stevner, eller om det er i små jordhytter i Vest-Afrika... 

Når jeg kommer sammen med folk som har Jesus som senter i sin tilværelse, opplever jeg som regel et 
nært fellesskap og at vi står rotfestet sammen tross ulike kulturer. 

Skrevet av Laila, utsendt av Frikirken i Midt Østen.
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Julehilsen fra Thailand
Det er rart å tenke på at det snart er jul. Tiden går så fort, 
og det er trist å tenke på at det snart er ett år siden jeg kun-
ne besøke familien min hjemme i Norge. Jeg savner dem. 
Covid-19 har virkelig gjort året 2020 til noe helt spesielt.

Det er få smittetilfeller og dødsfall som følge av Covid–19 
i Thailand. Kun litt over 3000 er registrert smittet og 59 
døde (per 24. september). Thailand kom forholdsvis sent i 
gang med tiltakene for å hindre spredning av koronaviru-
set, men når de først kom i gang, var tiltakene mange og 
strenge. Blant annet var alle lokale skoler og barnehager 
stengt fram til 1. juli. 

Thailand er et populært ferieland, og turisme er en viktig 
inntektskilde for landet. Nå er grensene stengt for turister 
og det er veldig usikkert når de åpner igjen. Noen av de 
populære ferieplassene ligner nå på «spøkelsesbyer». Det 
er trist å være vitne til. 

Men midt i alt det vonde, så har det vært fint å se hvor-
dan menneskene bryr seg om hverandre. Dette ser vi også 
i ELCT, NMS sin partnerkirke. På Lovsangshjemmet tok 
lærerne initiativ til å samle inn penger lokalt. Pengene ble 
brukt til å kjøpe tørrmat som de delte ut til familier i nabo-
laget. Lærerne var også med å dele ut, sammen med en ung-
domsgruppe fra en internasjonal skole.  300 matbokser med 
tørrmat og husholdningsartikler til alle familiene i Nong 
Mai, området hvor Lovsangshjemmet ligger. ELCT har også 
hatt flere matutleveringer både i Bangkok og på landsbygda. 
Mange plasser i Bangkok ble det satt opp matskap hvor de 
som hadde noe å avse, kunne donere tørrmat, og de som 
trengte det, kunne hente seg mat gratis.

På Nådehjemmet kunne man i perioden mars-juni ikke ta 
imot gravide jenter. De som fødte og var klare til å dra vi-
dere i denne perioden kunne ikke dra. Dette førte til at de 
åtte kvinnene som bodde på senteret i denne perioden, ble 
veldig sammensveiset. De holdt seg innenfor gjerdet på Nå-
dehjemmet hele tiden, bortsett fra når de var på sykehuset. 
Både gudstjenester og påskefeiringen ble holdt på senteret. 
Kvinnene fikk god tid til å kjenne på Guds omsorg i denne 
vanskelige tiden og fire av mødrene bestemte seg for å bli 
kristne.
Jeg vil ønske dere alle en fredfull jul og et godt nytt år. 
Tusen takk for støtte og forbønn i året som har vært.

Vennlig hilsen Anne Storstein Haug, 
                          utsendt av NMS/LMF i Thailand
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Uro med Korona i Estland

Vi er i god gang med et nytt arbeidssemester i Est-
land. Stemningen er god, men også avventende: 
Hva vil høsten og vinteren bringe med seg av nye 
bølger med korona, og hva vil det ha å si for hva vi 
kan gjøre og ikke gjøre? 

Akkurat nå er det «magiske tallet» om lag 24 smit-
tede per 100 000 de siste 14 dagene,. Antallet er  
heller på vei opp enn ned. Også menigheten føler 
på «korona-uro». Enkelte med dårlig helse blir hel-
ler hjemme. Foreldrene er forsiktigere med å sende 
barna til barnekirka osv.

Under vårbølgen var alle offentlige arrangementer 
avlyst i to måneder. Det var likevel mer enn nok å 
gjøre. Menighetene både  i Mustamäe og her i Saku 
brukte muligheten til å bli mer aktive på nett. Det 
er vi forsåvidt fortsatt, i hvert fall når det gjelder en 
ukentlig minipreike for web og andre nyheter. Fra 
å være noe vi før aldri tenkte på, har det blitt helt 
vanlig å arrangere møter på digitale plattformer.

Pr i dag kan bare halvparten av sitteplassene be-
settes på arrangementer som gudstjenester og 
konserter. Det byr på utfordringer med våre små 
kirkerom. I Mustamäe feires fortsatt gudstjenester 
i det framtidige kirkekontoret i nykirka. I Saku mø-
tes vi i det lille, grønne bedehuset, men vi har hatt 
de fleste gudstjenestene ute  i sommer og høst.

Men med minusgrader, kanskje også med mer 
korona i sikte, er det desto viktigere akkurat nå, å 
få kirkerommet i Saku tilstrekkelig ferdig til bruk. 
Siden mai har det pågått videre bygging, og det 
blir bra! De største prosjektene i denne byggeetap-
pen handler om ventilasjonssystem, hovedsal og 
kontorfløy. Vi jobber videre både med økonomi og 
praktiske ting, for å få kirken ferdig til innflytting 
og velsignelse av hovedsalen den 21. desember! 
Erkebiskopen i EELK kommer. Gjestelista ellers 
avhenger helt av korona!

Det er selvfølgelig nok av usikkerhetsmomenter. 
Men, vi håper og tror at vi kan feire jul i ny kirke. 
Selv om fortsatt mye vil mangle på et helt ferdig 
bygg, og vi må finne provisoriske løsninger ift 
møbler osv., vil det da være tryggere å invitere til 

arrangementer enn pr i dag i bedehuset.

Takk for forbønn både for kirkebygging, menig-
hetsarbeid og korona! Vi som står i tjenesten her 
takker Gud for alle dere som er med i misjons-
arbeidet hjemmefra Norge! Og som de sier her i 
Estland: Vær bevart!

Hilsen Ave og Magne Mølster, 
              utsendt av NMS/LMF i Estland
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Hilsen fra Jerusalem!

I skrivende stund er vi inne i en ny lock-down peri-
ode her i Israel, for tre uker i første omgang. Vi har 
nettopp «feiret» det jødiske nyttår 5781. 

Jeg skriver «feiret» fordi vi bare fikk lov å bevege oss 
500 meter og kun være sammen med de aller nær-
meste. De som bor alene, må forbli det under alle de 
tre høytidene: Nyttår, Yom Kippur (Soningsdagen) 
og Sukkot (Løvhyttefesten). 

Som til påske, så måtte all «feiring» foregå på Zoom i 
de messianske menighetene. Men det måtte tas grep 
når nye tilfeller av korona var oppe i 7000 tilfeller 
i døgnet og 30 døde hver dag. Sykehusenes koro-
na-avdelinger er fylt til bristepunktet.

Vi prøver å gjøre det beste vi kan i denne uforut-
sigbare situasjonen. På Caspari-senteret arbeider vi 
med de prosjektene som vi kan holde på med, korona 
eller ikke. Vi har også startet undervisning på Zoom. 

Men det er klart at alt vårt internasjonale arbeid står 
på vent. Himmelen er stengt over Israel og ingen tu-
rister får komme inn i landet. Vår bibelskole First: 
Israel som skulle ha startet opp nå i september, er 
utsatt til januar 2021. Da har vi forhåpentligvis denne 
pandemien bak oss.

Dette året har vært og er spesielt. Det vi før tok som 
en selvfølge, en frihet som vi tok for gitt, er pluselig 
forandret. Verden er annerledes. Og kanskje skulle 
vi spørre, som det heter i en ny, israelsk sang: «Hva 
vil Du vi skal lære av dette»?

Men vi har én som går med oss og styrker oss, for 
det står skrevet: «Vær modig og sterk! La deg ikke 
skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er 
med deg overalt hvor du går» (Jos 1,9).

Fra Jerusalem ønsker jeg alle LMF-ere en velsignet 
julehøytid og på gjensyn i 2021!

Elisabeth Eriksen Levy, 
            utsendt av Israelsmisjonen/LMF i Israel
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Utmerkelse for arbeid
       i søndagsskolen i Finnmark

Inga Turi Hætta ble født i 1925 i Maze i Finnmark. 

Hun fikk tildelt Kongens fortjenstmedalje og var 
i audiens på slottet hos Kongen. Da var hun også 
påbesøk på  kontoret til Søndagsskolen Norge. 

Hun var lenge søndagsskolelærer i Kautokeino og 
dette var medvirkende årsak til at hun fikk Kongens 
fortjenstmedalje. 

Inga Turi og mannen jobbet som ambulansesjåfø-
rer og drosjesjåfører. Da måtte de flere ganger kjøre 
pasienter til Hammerfest, 60 mil tur-retur, eller til 
Tromsø som var over 80 mil tur-retur. 

Inga var første kvinnelige ambulansesjåfør i Finn-
mark. 
Hun spilte også orgel og jobbet som organist i kir-
ken i Kautokeino fram til hun var 91 år. 

I tillegg har hun vært leder i menighetsrådet der. 
Inga har hatt et spennende, hardt og innholdsrikt 
liv og måtte bl.a bo på internat i Kautokeino da 
hun gikk på skolen som barn.

Den gang hadde de høstskole som startet i sep-
tember og sluttet til jul. Som 15-åring mistet hun 
moren sin, samtidig som krigen kom og hun måtte 
ta seg av søsken og slutte på skolen. I løpet av kri-
gen ble også alle hus i Finnmark brent av tyskerne.

Inga har fortalt om alt hun husker fra barndommen 
og gitt ut en bok skrevet av hennes niese, Kristine 
Nystad. Denne boken fikk jeg overrakt da hun be-
søkte meg på kontoret i Oslo i fjor. 
Boken er skrevet både på samisk og på norsk.

Det er flott å møte mennesker som husker så godt 
som Inga gjør, og som i tillegg er veldig flink til 
å fortelle. Inga fortalte om all takknemlighet som 
hun bærer på over alt hun har fått oppleve og vært 
med på gjennom et langt liv. 

Det er ikke så ofte vi får være med på overrekkelse 
av Kongens fortjenstmedalje i søndagsskolen len-
ger, og det er heller ikke et mål i seg selv. 

Men vi ber om at mennesker i dag må starte søn-
dagsskoler og være med å fortelle om Jesus til barna 
noen år av sitt liv! Ikke for å få medalje, men for å 
være med på noe stort og viktig – her og nå!

Vi er mange og vi trenger flere ledere! Barna må få 
bli kjent med bibelfortellingene! 

Sammen er vi med på å virkeliggjøre visjonen ”Je-
sus til barna”!

Skrevet av Ragnhild Knotten, Søndagsskolen Norge
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Koronavirus og 
                 fattigdom i Ecuador
Det er rart å vera misjonær i coronatider. Ecuador 
har vore langt meir nedstengt enn Norge.Smitte-
tala er høge, offisielt er rundt 10.000 døde. Utifrå 
folkeregisteret sine tal, er det kanskje det tredob-
belte.

For meg har det betydd reisestopp, og munnbind så 
snart eg  går utanfor døra. Baker og grønnsakutsalg 
har eg heldigvis rett rundt hjørnet. Frå heimekon-
toret har eg hatt jevnlege møter. 

Eg har gleda meg over den unge medarbeideren 
som raskt tilbaud kursrekka i Bibelinstituttet  via 
Zoom. Og eg har bekymra meg over  at skolegan-
gen no er digital på bekostning av kvalitet! Det var 
rart å delta på overrekking av vitnemål over Zoom. 

Alle familiane hadde pynta ei fin «scene» heime for 
sin avgangselev!  Husgudstenesta på søndags kveld 
er blitt eit godt samlingspunkt for familien. I tillegg 
følger eg gudstenester på internett. Nyleg streifa ei 
av preikene innom fattigdom. Covid og økonomisk 
krise har snudd livet opp ned for mange. Maria 
mista fleire i  nær familie på grunn av viruset, og 
like før raste grunnen ut under barndomsheimen. 
Som hundretusenvis av andre, er dei utan arbeid. 
Mannen til Maria har jobba på misjonen sin leir-
stad i fleire år. No slit han med å skaffe mat på 
bordet og tak over hovudet. 

Eg gler meg over  innsamlingane i Normisjon og 
« Sammen som kirke i hele verden» . I Ecuador 
var det lokalkirkene som kjøpte inn matvarer som 
vart delt ut. Rundt 400 familiar fekk forsyning  for 
4 veker! Også Maria og familien. Og takken gjekk 
til Gud som viser omsorg! Ingen eg kjenner sit med 
hendene i fanget og ventar på «naudhjelp».Dei la-
ger middagsretter for levering og småretter for ga-
tesalg.  Dei syr munnbind og snekrer.  Dei skaper 
kort sagt sin eigen arbeidsplass. Men det er tøft! 

Takk for forbøn, og solidaritet med eit hardt ram-
ma Ecuador!       God Jul ! 
Hilsen fra Åse Røsvik de Vargas, 
                                   utsendt av Normisjon/LMF
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Julehilsen fra Anette i Sør-Asia

Min favoritt blant julefortellingene er den vi 
finner i begynnelsen av Johannesevangeliet. 

Om Ordet som var fra begynnelsen, om Ordet 
som var hos Gud og som var Gud. Om Ordet 
som ble menneske. I mitt arbeid, som har med 
oversettelse av språk å gjøre,  ser jeg viktigheten 
av ord. 

Uten ord er det vanskelig å kommunisere, en-
ten ordene er laget med munnen, eller med 
hendene (tegnspråk) eller i hendene (taktilt 
språk). Vi mennesker vil kommunisere og selv 
når vi har lite språk til felles, gjør vi så godt 
vi kan. 

Men med en gang vi deler ord, kan vi si så mye 
mer. Det er derfor så uendelig stort at Gud har 
valgt å kommunisere med oss på språk som vi 
forstår, med å bli en av oss. 

Gjennom Jesus Kristus har Gud kommunisert 
med oss, gjennom Bibelen fortsetter Gud å 
kommunisere med oss. 

I fjellene i Himalaya bruker de også ord for å 
kommunisere. Og sakte, men sikkert begynner 
nå også Guds ord å bli tilgjengelig for dem. 
Ordet kan oversettes med xxx på deres språk. 

Min bønn er at akkurat som at vi kan feire jul 
med vissheten om at Ordet ble menneske og 
tok bolig iblant oss, kan de, oppe i fjellene, også 
feire jul i visshet om at Sung ble menneske, tok 
bolig iblandt dem og elsker dem. 

Hilsen
Anette, utsendt av Normisjon/
                                 Wycliffe/LMF i Sør-Asia.

En som snakker språket ditt, 
er ikke en fremmed 

Gud var ikke lenger en fremmed Gud, 
Gud snakket mitt språk

Roar Ljøkjell
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Julehilsen fra Dagrunn, Etiopia

Frykt ikke, hilste engelen til gjeterne på marken. 
Og så stemmer englekoret i en lovprisning til Gud 
som inneholder fredsbudskapet: og fred på jorden. 
Luk 2, 10 og 14.

Ikke frykt, men fred.

Når jeg skriver disse ordene har det ennå ikke blitt 
oktober, så julen virker langt unna. Og når du leser 
ordene er det fortsatt kanskje november og julen 
er fortsatt ganske langt unna. Men hilsenen fra 
englene og fra Gud, til gjeterne og til oss, er et 
budskap for hele høsten og for hele året. - Ikke 
frykt, men fred!

Vi har sikkert alle kjent på frykten, i større eller 
mindre grad. Det kan være lyder, lukter, hendelser 
eller annet. Kanskje koronasituasjonen dette året 
har gjort den ekstra tydelig for noen. Samtidig hå-
per jeg vi også har fått kjent på fred; freden i skogen 
en flott høstdag, freden etter stormen, freden når 
frykten reduseres eller forsvinner.

Freden englene sang om julenatt er den største, 
fred mellom mennesker og Gud. Å få full og hel 
tilgivelse fra all synd og ha fellesskap med den hel-
lige, allmektige, rettferdige og allestedsnærværende 

Gud. Den freden kom Jesus med da han ble født 
julenatt og den freden ble min da Jesus døde på 
korset og overvant døden den tredje dag. Det er 
ikke lenger noe å frykte! 

Hos mennesker er det mye frykt, også her jeg bor. 
Frykt for ondt, frykt for gud, frykt for fremtiden. Så 
ønsker jeg å få dele den sanne freden, dele Freds-
fyrsten, med kvinnene jeg møter på voksenopp-
læringen, med elevene som bor på internatet eller 
til jentene og unge eller eldre kvinner jeg møter 
ute i byen. 

Min bønn er at også de kan få oppleve fred som 
overgår all forstand.

Takk til hver av dere, enkeltmedlemmer og grup-
per, som er med meg i dette arbeidet på deres plass. 

Takk for omtanke, forbønn og villighet til å være 
med i deres sammenheng. 

Ønsker dere alle Juleglede og nyttårsfred. 

Gode hilsener fra Dagrunn, 
                             utsendt av NLM/LMF i Etiopia
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Julehelsing frå Matsue, Japan

Først vil eg takke for all forbøn og omsorg gjennom 
desse åra eg har fått vere utsending for LMF. 

10. desember har eg billett til Norge, så vil de sende 
meg julekort i år, så send det ikkje til Japan. Etter ti 
dagar i karantene reknar eg med å vere klar til å treffe 
bygdefolket og å feire jul i kyrkja heime. 

Første halvåret av 2021 skal eg reise i misjonen. 
Ta kontakt med LMF kontoret dersom de vil ha 
besøk!  Kontoret har reiseruta mi.

Denne hausten har vi fått nye misjonærar til området 
her. Caroline og David Thorsen bur i Yonago og skal 
arbeide først og fremst med ungdom der, men dei er 
også med i studentarbeidet i Matsue. David vart ferdig 
med språkskulen tidleg i sommar, og dette er hans før-
ste arbeidsplass. Caroline skal studere japansk på eit 
college i Yonago den første tida, men ho er også med i 
arbeidet så langt ho rekk på fritida. Dei har allereie fått 
god kontakt med ungdommane i Bible Club gjennom 
Zoom, og dei inviterer dei enkeltvis på besøk for å bli 
betre kjende. 

Eg merkar at dei har eit hjarte for å nå ungdommar og 
unge vaksne med evangeliet!

På grunn av koronasituasjonen blir den årlege julekon-
serten eit arrangement på YouTube den 6. desember. 
Vi har ikkje korøving denne hausten, så det blir truleg 
sendt opptak frå konserten i fjor. Eg får ha ei helsing i 
programmet. Eg kan legge ut lenkje på bloggen seinare, 
så de kan følgje med også i Norge kl. 8.00 norsk tid 2. 
søndag i advent.

God jul!              www.ingervalbo.blogspot.com

Takke og bøneemner:
Takk og be for Caroline og David Thorsen.
Be om at det må bli ei god avslutning på tida mi her i 
Matsue.
Be om at julebodskapen kan nå mange gjennom kon-
serten 6. desember.

Beste helsing Inger Valbø,
                                  utsendt av NLM/LMF i Japan 
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Julehilsen fra 
               Therese i Mali/Norge
Kjære alle LMF grupper og enkeltmedlemmer. 

Tusen takk for følge gjennom året. Det er godt å 
vite at arbeidet er omsluttet av forbønn. De tre 
første månedene av 2020 var rimelig hektiske. 

Jeg håpet at det snart skulle bli mulig å slakke 
litt ned på farten. Så kom mars. Alle Normisjon 
sine misjonærer i Mali og Senegal ble tatt hjem til 
Norge, og livet ble satt litt på pause. Nå varte ikke 
den pausen så veldig lenge. Det viste seg at det var 
mulig å følge opp arbeidet selv om jeg er i Norge. 

Jeg snakker ofte med kolleger i Mali. Det er et un-
der og et takkeemne at teknologien har fungert slik 
de siste månedene at det har vært mulig, både å se 
hverandre og snakke med hverandre. Men det har 
vært vanskelig å være så langt borte, for det har 
vært krevende tider i Mali. Kirkene var stengt i to 
måneder på grunn av korona. Det var hardt både 
for fellesskapet og for økonomien til menighetene. 

I Bamako var det stadig demonstrasjoner mot den 
sittende presidenten. Både korona og demonstra-
sjonene gjorde at folk beveget seg mindre rundt i 
Bamako. For de mange som overlever av å selge 
litt hver dag, har det vært harde måneder. I høst 
ga Normisjon 2 tonn ris som skal distribueres til 
dem som har det vanskeligst i våre samarbeids-
menigheter. 

Den 18. august gjorde en gruppe i militæret et 
statskupp. De fleste jeg har snakket med i Bamako, 
er ikke helt misfornøyd med kuppet. Mange har 
lenge vært lei den sittende presidenten, og de sto-
re demonstrasjonene i sommer gjorde hverdagen 
utrygg. Nå gjenstår det å se hvordan overgangen 
til en sivil regjering vil se ut framover. 

Denne høsten forbereder jeg meg på en norsk fa-
miliejul, men jeg håper snart å kunne være tilbake 
til menighetsfellesskap og kollegafellesskap i Mali. 
Jeg ber om at Gud må bruke disse månedene som 
jeg har fått i Norge, til å vise oss enda tydeligere 
hva som er hans vilje og vei for arbeidet i Mali.

Vennlig hilsen Therese Glendrange, 
                       utsendt av Normisjon/ LMF i Mali.
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Julehilsen fra 
    Kjersti Gangstø, Mali/ Norge

Litt av misjonærlivet i koronatider

Det siste halve året har eg vore i Norge. Koronaen kom og eg fekk valet om å bli i Mali eller å koma til 
Norge. Det var eit vanskeleg val å ta. Eg enda med å reisa til Norge av ulike grunnar. Det var ikkje lett å 
forlata venner og kjende i Mali på ein slik måte. 

Sist eg skreiv til LMF ,fortalde eg om ein serie: «Rettferdighetens vei», som nokre av damene starta å lytta 
til. Ein ting eg ser med damene er at når dei set seg ned for å lytta slik, blir augelokka så tunge, så tunge… 
Damene har mykje å gjera, og når dei endeleg set seg ned, kjenner dei på søvnen som så lett vil koma. 

Medan eg har vore her i Norge, har eg fått jobba med å laga Power Point presentasjonar til serien. Når 
eg no kjem tilbake til Mali ,i starten av november, kan eg visa presentasjonane samstundes med vi lyttar 
til serien. Truleg, vil damene klara å fylgja betre med da. 

Eg har og fått jobba med språket, har blant anna lytta til serien og pugga ord eg ikkje kan. 
Eg må forstå det som blir sagt, for å veta når eg skal byta til neste bilete når eg sit der saman med damene. 

I august var det på nytt eit statskupp i Mali. Så langt ser det ut til å gå bra og eg håpar at det skal føra 
til noko godt for landet. I løpet av sommaren utvida Frankrike den raude sona si til å gjelde også Mali. 
Så om noko kanskje går i riktig retning er det mykje som står att. Landet og folket treng forbøn. 

Vær med å be om fred. Be om at navnet Jesus får lysa klart og tydeleg over Mali. 
Be om fred, glede og frimod i arbeidet.

Beste helsing Kjersti Gangstø, utsendt av NLM/ LMF i Mali
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Regionsamlinger

RINGERIKE LMF 80 ÅR

INSPIRASJONSSAMLING FOR LMF-ere i Vestfold/Telemark

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

Servering av pizza.

Fellesskap

Kollekt til LMF sitt arbeid
Besøk av Merete Hallen i KIA m.m.

Påmelding til daglig leder Inger Marie på 41046934 innen 10.november. 
Alle LMFs arrangementer avholdes i forhold til gjeldende smittevernregler.

Den 14. september var Ringerike LMF samlet hjemme hos Gro Frøhaug til feiring av gruppens 80 
års dag.  Tidigere LMF-utsending i Etiopia Elin Roum var invitert til å fortelle fra Gumuz-folket i 
Etiopia.  Vi ble servert snitter og kaker. 
Daglig leder Inger Marie og informasjonsmedarbeider Oddrun var med på feringen. 
Oddrun leste noen dikt og Inger Marie delte noen ord om å være stridskamerater og takket gruppa 
på vegne av Landsstyret. 
Elin fortalte så levende at vi nesten følte at vi var på besøk i Blå-Nildalen i Etiopia.
Elin fortalte om hverdagslivet og mennesker hun hadde møtt på en slik måte at vi forsto at hun 
fortsatt har stor kjærlighet til Gumuz-folket. Det er flott å få møtes og dele LMF felleskap igjen.
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MISJONÆRADRESSELISTE
Misjonæradresselisten for julepost er trykt etter de opplysningene vi så langt har fått fra våre 
samarbeidspartnere.  Vi håper alle som skal være med, er det, men vi kan ikke garantere noe. Si ifra 
hvis dere oppdager feil i listen.Obs! LMF-utsendingenes navn står med uthevet skrift.  Oppførte 
misjonærer er enten lærere eller teologer med undervisningsoppgaver. NB!  Ikke bruk tittelen 
misjonær på noen, iallfall ikke på konvolutten. Dette lar vi gjelde for alle. Hvis adressene er 
vanskelige å skrive, ta en kopi av siden og klipp adressen ut og lim den på konvolutten. Husk å føye til 
land.   

ASIA
WYCLIFFE/NORMISJON
*Anette 
c/o Griniveien 371
1356 Bekkestua

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

ECUADOR
NORMISJON
* Åse Røsvik de Vargas, 
C/o LMF
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke
Postvesenet fungerer ikke  i Ecuador.

ELFENBENKYSTEN( Cote dÌvoire)
NLM
*Anna Birgitte og Fredrik Berge
* Sveinn Einar Zimsen
*Grete og Odmund Lindtjørn
MELCI, BP 2804, 06 Abidjan

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

* Sandra og Erik Bischler
2 Rue des Pics Verts
34920 Le Cres 

ENGLAND
NMS
* Leah Anne og Kristian Tjemsland

St Barnabas Rectory,
Brookside, UK CA2 7JU

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

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

ETIOPIA
PROMISSIO
*  Berit Østby
Promissio
PoBox 458, Addis Abeba

NLM
* Kari Aarsland
*  Mari Standal
* Dagrunn Dyrhol 
NLM, P.O. Box 5540, 
Addis Abeba

NMS
Sophie Kuspert og Mparany Rakotondrainy
NMS, PO Box 5552
Addis Ababa

FILIPPINENE (PHILIPPINES) 
WYCLIFFE 
* Kari K. Strømme
c/o Wycliffe
Postboks 6625 St.Olavs plass, 
0129 Oslo

INDONESIA
NLM
•Steffen Dyve
Tasbi 1 Blok HH69, 20122 Medan.
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ISRAEL
DEN NORSKE ISRAELSMISJON
*Elisabeth Eriksen Levy
Bar Kochva 91/7
French hill
97892 Jerusalem

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

NLM
* Marius Bergersen
7-1-738-103 Gakuen Nishimachi, Nishi-ku, 
Kobe 651-2103
* Ingebjørg Hildre
196-10 Sanada
Shimohata-cho, 
Tarumi-ku
Kobe 655-0861
* Kari Opperud
397-111 Kitanonaka, 
Ako shi, 678-0175 HYOGO KEN 
*Inger Valbø
Storfjordvegen 180, 6240 Ørskog
*Tone og Ole Bjarne Tråsdahl
2-3-5 Nakajimadori, Chuo-ku, 
Kobe 651-0052
* Kristin Redse og Christoffer Nævdal
2-2-11 Nakajimadori, Chou-ku, 
Kobe 651-0052
* David Thorsen
4940-2 Hikona-cho, Yonago-shi, Tottori-ken, 
Japan 683-0854

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

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

KENYA/ØST-AFRIKA
NLM
* Marita og Gunstein Ohma
* Elisabeth Nordstrand
* Anne Mette og Gaute Klyve
* Morten Egeland

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

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

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

MALI (RÉP. DU MALI)
NMS
*Frode Brugger Sætre
Gjeble Persønsgate 36
5034 Bergen

NORMISJON
*Guri Enger
Solbrå 2B, 2322 Ridabu
* Therese Glendrange
Sporveisgata 4
0354 Oslo
NLM
*Bergfrid Almelid
MELCI-MA, BP E 3641, 
Rue 238, Bamako
*Kjersti Gangstø
MELCI -MA, BP.E 3641
Bamako
* Hilde og Alf Halvorsen
Kystveien 558
4639 Kristiansand

MONGOLIA
NLM
*Maiken Hadberg
* Rebecca Aarseth 
 NLM Mongolia, Jargalan soum, Khovd province, 
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PO. Box 165, Khovd 84000

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

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

PERU
NLM
* Alice Krogsæter Aragon
* Marianne Tormodsæter Lindtjørn
* Ingebjørg Martinussen
* Israel Mandujano
* Marie og Pablo Vargas
MLN, Apartado 1387,Arequipa

Pinsemisjon
Liv Haug
Apartado 12, La Merced, Chachamayo

SENEGAL/FRANKRIKE
NORMISJON
* Silje Svanholm Skogesal
Røddebakken 8, 7224 Melhus 

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

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

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

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

TSJEKKIA
Frelsesarmeen
*Tone og Frank Gjeruldsen
PetrZilkova 2267/12 flat 6
15800 Praha 5, 
Czech Republic

2 LMF utsendinger som jobber som teltmakere, 
julekort kan sendes via c/o adresser:

”Øyvind” c/o Berit Aadnanes, NLM , 
Sinsenveien 25, 0572  Oslo

Laila c/o Bobbi Fitjar, 
Ole Reistadsvei 9B, 1068 Oslo

LMF-utsendinger som er kommet hjem:

Ingrid Øie Aamli, 
Laskenveien 75, 
3214 Sandefjord

Synnøve Aandstad Baghirova, 
Paul Fremstadveg 27, 
7052 Trondheim

Søndagsskolen konsulent i Finnmark:
Ragnhild Knotten,
Elgtråkket 78, 
1270 Oslo
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ØSTFOLDSAMLING

LMF fellesskap
              og deilig kyllingsuppe!
Fredrikstad LMF fyller 105 år i år og inviterte sine 
nabogrupper til fest. Vi møttes i Kjølstad kirke.
Godt å få samles etter mange måneder med lite kon-
takt med hverandre.

Alexander kom og sang både glade viser fra revyer 
og gode salmer.
Oddrun, informasjonsmedarbeider, leste dikt og dag-
lig leder Inger Marie hilste fra Landsstyret og takket.
Hun snakket også om å være rotfestet sammen .
Vi ble møtt av pent dekkede bord i høstfarger og fikk 
servert en varm og deilig kyllingsuppe med hjemme-
bakte rundstykker. Waleskringle til dessert. 

Etter oppfordring fra flere, presenterer oppskriften 
på kyllingsuppa her i  bladet til inspirasjon. 

KYLLINGSUPPE, 10 PERSONER
2-3 løk
4-5 hvitløksbåter
Salt, pepper 
2 ss karri
4 terninger grønnsakbuljong 
1 l vann
2 bokser hakkede tomater
1 bs sukker
1,5 kg kyllingfilet
2 syrlige epler
6 dl matfløte
En »dæsj» søt chilisaus

Hakk løk og hvitløk, surr den blank med salt, pepper 
og karri.
Løs opp buljongen i vann, ha i tomater og sukker.
Del kylling i biter, eplene i terninger, og kok alt til kyl-
lingen er mør. 
Ha i fløte, chilisaus og smak til med salt og pepper.
Avpass evt. med vann, mengden suppe bør være minst 
3 l.

Noen av medlemmene i Fredrikstad LMF. 
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40.000
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“Bønnen og vitnesbyrdet lever videre..”

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Ordene ble sagt som en oppsummering av hvil-
ke endringer en kunne se på Madagaskar i for-
hold til Covid-19. Mange av de faste møtepunk-
tene for de kristne på Madagaskar er blitt borte. 
Men bønnen og det kristne vitnesbyrdet lever 
blant folk likevel.

Mange har fått bedre tid til å be dette året her. 
Mange av de vanlige aktivitetene skjer ikke len-
gre og for mange er kalenderen mindre full og 
tiden kan brukes på en annen måte.

Mange av våre utsendinger har hatt og har fort-
satt krevende dager på grunn av pandemien. 
Flere understreker at de har kjent på fred og 
omsorg og forbønn ekstra sterkt dette året.

Mange av LMF-gruppene rundt omkring i lan-
det vårt har  begynt å samles igjen nå.Det er mye 
som deles av gleder og sorger og det er godt å 
få kjenne på bønnefelleskapet igjen.  

Om et par dager skal Landsstyret møtes igjen 
for første gang i år. Jeg kjenner på en glede  over 
å kunne møtes igjen. Ansikt til ansikt.
Kunne glede oss over måltidsfellesskapet, bøn-
nefellesskapet og arbeidsfellesskapet i LMF.

Bønnen binder oss sammen på tvers av fysiske 
grenser og binder oss til Gud.

Vi er podet sammen på samme tre. 
Jesus er stammen og vi er grenene.
Vi er avhengige av hverandre 
og vi bærer hverandre framover.
Vi er rotfestet i hverandre over tid.
Når et lem lider så lider vi med.

Takk for at du ber for LMF sitt arbeid 
og  utsendinger våre! 
 

Gruppejubileum 2021

I 2021 er det 14 grupper som jubilerer og LS og daglig leder ønsker å delta på markerin-
gene i gruppene. Daglig leder vil ta kontakt med de aktuelle gruppene i løpet av høsten 
2020 for en nærmere samtale om et evnt besøk.  

Takk til alle gruppene som har markert sitt jubileum på ulike vis i 2020.

Landsstyret var samlet til møte i Tønsberg 

25.-26.september 2020.

Aktuelle saker: 
Generalforsamling 2021, Arbeid med ny handlingsplan, 
Revisjon av avtalene med  samarbeidsorganisasjonene, referat og orienteringssaker.
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MINNEORD

Karen Aase Dimmen
Karen Aase vart født 18.05.45 i Ulstein kommune og 
døydde uventa 13.06.20 i heimen sin. Ho vart 75 år.
Karen Aase har vore medlem i Lmf frå lærarskuletida 
i Volda, og i Lmf gruppa for Hareid/Ulstein sidan 
starten.
Ho hadde eit stort engasjement for barn og unge, og 
var aktiv i søndagsskulearbeid
og ungdomsarbeid i mange år. Israel låg hennar hjerte 
nær, og i dei seinare åra har ho vore sterkt engasjert i 
Israelsmisjonen både lokalt og på kretsplan.
Ho vil bli sakna som venn og i Lmf -gruppa vår.
Vi lyser Guds fred over minnet hennar!

For Hareid og Ulstein Lmf, 
Grete Johanne Berstad.

Unny Solberg
Halden LMF-gruppe har mistet et kjært og trofast 
medlem.
Unny Solberg var født i Hafslo 12.juni 1928 og døde 
26.juni 2020. Det var i Halden hun etablerte seg med 
mann og barn. Etter legebesøk 4.juni kom Unny til 
Halden LMF-sommermøte,hennes siste.

Gode Unny, allltid smilende, men vondt å se henne gå, 
for ryggen var blitt så dårlig, og annen sykdom tæret 
henne.Sterke Unny, sterk i troen og sterk i meninger.
Hun tok videreutdannelse ved Statens kvinnelige In-
dustriskole, og underviste ved forskjelligie skoler. I 
Halden jobbet hun på Risum Ungdomsskole.

Unny var stilsikker og hjemmet var preget av det. 
LMF-møtene hos Unny var godt forberedt. Datteren 
måtte mang en gang på jakt etter lys og  servietter som 
passet til serviset og duken hun skulle bruke. Overdå-
dighet var noe hun mislikte.

Unny meldte seg inn i LMF og fikk 48-års medlemskap 
i Halden LMF. I alle år var Unny et trofast, strålende, 
aktivt og positivt ja-menneske som bidro med tanker 
og ord på LMF-møtene.

Vi i Halden LMF takker Unny i ærbødighet for alt det 
hun har vært for oss og LMF sitt arbeid
Vi lyser fred over Unnys gode minne.
For Halden LMF, Birgit Lindahl

Benny Sofie Gunvaldsen
Benny var medlem av Grimstad LMF. Grimstad gruppa 
ble lagt ned for noen år siden og Benny ønsket å bli 
overført til Lillesand/Birkenes gruppa.
Benny fikk ikke anledning til å delta på møter hos oss 
, helsesituasjonen hindret nok det.

Vi lyser fred over hennes gode minne,

Takknemlig og varm hilsen fra 
                                          Lillesand/ Birkenes gruppa

Da vi i Nesjestranda/omegn var samlet til det første 
møtet i høst, kunne vi gratulere og feire vårt eldste 
medlem med 90 år. Olaug Torvik var en frisk, aktiv og 
svært engasjert nittiåring. Vi fikk gi henne blomster 
og gode takknemlige ord for alt hun har gitt og delt 
i foreninga. Få dager senere, 7. september, døde hun 
brått og uventet- og fikk flytte heim til Gud.

Olaug har vært med i vår lokale LMF- gruppe siden 
starten i 1963. Hun har hele tiden vært en av de mest 
trofaste i gruppa. Hun har delt mye fra Guds ord - og 
refleksjoner fra levd liv. Hun levde nær Ordet og i 
bønn. Hun fikk ta imot så mye og ville gjerne gi videre. 
Hun formulerte seg med tyngde og overbevisning og 
var rotfestet og grunnfestet i Guds ord. For Olaug 
var livet Kristus og døden en vinning- som det stod 
i dødsannonsen.

Vi er blitt fattigere i LMF- gruppa ved Olaugs bort-
gang, men vi er svært takknemlige for alt hun har 
vært og gitt oss i alle disse årene. Vi lyser fred over 
hennes minne. 
Nesjestranda /omegn LMF 
v/ Alice Enger Nesje.

Olaug Torvik
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Tordis Rygg Heskestad, Kristiansand LMF
Reidun Hasselgård, em Askim
Tordis Forland, em Flekkefjord

Olaug Torvik, Nesjestranda LMF
Solfrid Bakkland, Målselv LMF
Lidvor Solvang, Hurum LMF 
Ellen Johansen, Ørsta LMF.

Kari Fjugstad Giske, 60 år, 15.oktober, Fitjar LMF
Svanhild Grimstad, 85 år, 16.oktober, Alta LMF

Lillemor Lerskallen, 75 år, 19.oktober, Nesbyen LMF
Haldis Aulie, 90 år, 28.oktober, Oslo LMF 

Erling Aaslid, 80 år, 3.november, Sunnmøre LMF
Anne Marie Runde, 80 år, 4.november, Volda LMF

Tone Warhuus, 75 år, 9.november, Oslo LMF
Solveig Selnes, 80 år, 10.november, Trondheim LMF
Solveig Myrstad, 90 år, 12.november, Tromsø LMF

Aslaug Muren, 80 år, 14.november, Volda LMF
Anne Birgit Aandstad, 65 år, 15.november, Romerike LMF 

Ingunn Bergem, 90 år, 18.november, Volda LMF
Kari Omberg,90 år, 20.november, Rolvsøy LMF

Marit Olsen, 85 år, 21.november, Bodø LMF
Eva Lillejord, 80 år, 25.november, Osterøy LMF

Gunvor Sortevik, 70 år, 16.desember, Kvam LMF
Gunnlaug Bøyum, 75 år, 23.desember, Fana LMF

Tone Nistad Nybø,  55 år, 24.desember, Askvoll LMF
Eldrid Folkeson, 75 år, 25.desember, Horten LMF

Kirsti Bjorvatn, 85 år, 27.desember, Lillesand/Birkenes LMF  
Annlaug Hovstad, 75 år, 31.desember, Fitjar LMF 

Vi gratulerer så mye!

Fødselsdager:

Vi lyser fred 
over deres minne!

Av hensyn til personvernet,  kan vi ikke lengre trykke fødselsdager i bladet. 
Så fra 01.01.2021 kommer det ikke til å trykkes i Misjonshilsen

Jorun Tjemsland
Jorunn Tjemsland fra Varhaug døde 24.aug 2020, 
85 år gammel.
Jorunn var en ekte misjonsvenn. Hun var radi-
kal, levde enkelt. Mange har fått økonomisk hjelp 
av Jorunn. Hun har gitt til enkeltpersoner og til 
prosjekt i flere verdensdeler.

Hun var oppmerksom mot innvandrere og be-
søkte flittig asylsøkere .Det ble spesiell velsignel-
se for henne når hun fikk gi en Bibel på deres 
eget språk. Det var slik de kunne få kjennskap 
til evangeliet .
Slik levde hun ut LMF sitt motto :”Med kunnskap 
om Jesus til hele verden.”
Vi lyser fred over Jorunns minne.
Hå LMF gruppe

 Døde:



På siste siden...
Sjekk ut vår nettside på 

www.lmisj.no

Lik oss på facebook!

www.facebook.no/
lærernes misjonsforbund

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

nyheter knyttet til LMF

Bønnekortet for 
2021 blir sendt ut  

sammen med
Misjonshilsen nr 

1.21.

LMF 120 år 
i 2022!

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

i mot mere.

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

i en utstilling, ta gjerne 
kontakt med kontoret.


