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I skrivende stund er det advent og mørketid. 
Når du leser dette, er det blitt januar 2021, 
og julefeiringen er over. Vi går mot lysere 
tider. 2020 har vært et år hvor mange har 
kavet i mørket på grunn av coronapandep-
idemien. Planer ble endret mange ganger, og 
noe er satt på vent. 

For mange ble det sårt og tungt å streve med 
en annerledes hverdag. Det ble færre kontak-
ter og møtepunkter og mindre å glede seg til.

Men kjære dere, det er håp. Selv om vi kaver 
i mørket, så er Jesus vårt lys, vårt håp og vår 
hjelp. La oss holde oss nær til Ham, som gir 
oss det vi trenger uansett hvordan dagene 
våre er.

I fjor var temaet vårt «rotfestet». Det er Kris-
tus som er roten, vi er grenene. Det er ikke 
grenene som bærer roten, det er roten som 
bærer grenene. Kristus bærer oss.
Årstemaet for 2021 er: « Jesus – livets kilde.» 
Det er Han som gir oss det levende vannet, 
slik at vi aldri skal tørste mer.

Når vi leser fra Job 14, 7-9 og Jer. 17,7-8 lager 
ei temabru fra i fjor til i år.
Velsignet er den mann som stoler på Herren

og setter sin lit til ham.
Han er lik et tre som er plantet ved vann

og strekker røttene mot bekken.
Det frykter ikke når heten kommer,

men står der med løvet grønt.
Det engster seg ikke i tørketider

og slutter ikke å bære frukt.

Lever vi nær kilden, det levende vann, så 
trenger vi ikke å frykte. Vær nær Kristus i 
disse tider. Der er det styrke og fred å få. Om 
verden endrer seg, er Gud den samme.

Noen arrangementer og møter i LMF er blitt 
avlyst, men mange grupper er kreative, og 
finner andre måter å holde kontakten på. 

Til grupper som strever, gjør møtene enklere, 
bruk gjerne «Misjonshilsen» og «takke- og 
bønneemner» aktivt på møtene deres. 

Det at vi er sammen om vår visjon, 
«Med kunnskap om Jesus til hele verden» er 
det viktigste, enten du er enkeltmedlem eller 
tilhører en gruppe.

Takk for arbeidsåret 2020, og lykke til med 
det nye året, sammen med hverandre og med 
Jesus – livets kilde.

GUDS VELSIGNELSE OVER 
DET NYE ÅRET!    

Tema for 2021: ”Jesus - livets kilde”

LEDER

Med kunnskap om Jesus til hele verden 
er det viktigste enten du er enkelt-
medlem eller gruppemedlem i LMF!

Anne -Lise Bakken
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Gud sagde: ’der skal være lys!’ (1.Mos.1:3) – ’Ly-
set, det sande lys, som oplyser ethvert menneske’ 
(Joh.1:9).
Når vi i skabelsesberetningen læser, at Gud befa-
lede, der skulle være lys, vil det være en umid-
delbar tanke at se ham tænde for hovedkon-
takten så lyset begynder at skinne; men når vi 
læser videre fornemmer vi, at det ikke kan være 
meningen, da det som vi betragter som lyskilder, 
sol, måne og stjerner, først skabtes senere. Altså 
er lyset her ikke ment som et fysisk fænomen, 
men som noget åndeligt.

Lyset er tilstedeværelsen af Guds ånd. Det for-
står vi bedre, når vi læser begyndelsen af Johan-
nesevangeliet, hvor han bruger billedet fra GT til 
at understrege at Jesus netop er kilden til det lys, 
som var ved skabelsen, men nu er kommet fysisk 
til jorden for at oplyse ethvert menneske.

Ligesom det fysiske lys er betingelsen for vores 
liv på jorden, så er det lys, som Jesus giver os, be-
tingelsen for vores forhold til den skabende Gud. 
Uden det lys lever mennesket i åndeligt mørke, 
dvs. uden Guds tilstedeværelse som før skabel-
sen, hvor jorden var tomhed og mørke. Hvis nu 
lyset i dig er mørke – hvilket mørke! Matt.6.23.
I vores elektrificerede verden er det sjældent at 
opleve totalt mørke, og mange har sikkert aldrig 
oplevet ikke at kunne se en hånd for sig, selv 
om man tog den helt op til ansigtet. I et sådant 
mørke levede Bartimæus indtil den dag Jesus 
kom forbi og gav ham synet igen. Ikke fordi 
Bartimæus var fysisk blind, for dem fandtes der 
utallige af, men fordi han var åndeligt seende. 

Det ved vi deraf, at Jesus sagde: ’Din tro har frelst 
dig!’ Lyset var allerede i ham selv om han ikke 
kunne se.

Mange har set lyset, men har valgt at vende det 
blinde øje til. Andre, de fleste, har aldrig hørt om 
lyset, som er kilden til at kende den levende Gud. 
De lever derfor i angstens mørke, hvor intet ses 
klart, hvor sandheden ikke findes og kærlighed 
blot er et ord. Kilden til at oplyse ethvert men-
neske kendes ikke engang af navn og Gud kan 
ikke skelnes fra mørkets dæmoner. De lever en 
tilværelse der er værre end Bartimæus, der dog 
havde lyset i sig.

Lad os derfor sætte dette lys på en stage, som 
Jesus selv opfordrer os til, så det sande lys kan 
blive kilden til glæde og lys i det mørke, der her-
sker i den verden, der omgiver os.

Dig vil jeg elske, du er livet
og fører mig på livets vej,

dig vil jeg elske, du har givet
mig lyset, det, som slukkes ej,
dig vil jeg elske, thi dit blod

for mig du flyde lod.  (Dansk Salmebok 681,2)

Spørsmål til samtale:
1: Hva betyr det at vi lever i åndelig mørke?
2: Hva trenger du å sette lys på i livet ditt?
3: Les sammen Johannes kap 1.

ANDAKT:

 Jesus 
              -livets kilde
Skrevet av Knud Elmo Knudsen, 
pendler misjonær i Tanzania for
Brødremenigheten Dansk Mission
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ANDAKT:

  Jesus
     -livets kilde

 Da jeg tænkte over titlen på denne andagt: Jesus- 
livets kilde, kom der med det samme to tanker til 
mig: den ene ”Vi har brug for vand”. Den anden var: 
”Jesus kan give det vand, vi har brug for!”

Vi finder Jesus fortælle om vand i den inspirerende 
beretning fra Johannes evangeliet kapitel 4.  
På vej fra Jerusalem til Galilæa må Jesus rejse gen-
nem Samaria. I byen Sykar sætter han sig ned ved 
Jakobskilden. Her møder han en kvinde som er 
kommet ud for at hente vand, selvom det er midt 
på dagen.
Giv mig noget at drikke, siger Jesus til kvinden. 
Hvordan kan du, en jøde, bede mig en samaritansk 
kvinde, om noget at drikke? svarer hun. 
Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, 
der siger til dig, ”Giv mig noget at drikke”, så ville du 
have bedt ham og han ville have givet dig levende 
vand. …  den, der drikker af det vand jeg vil give, 
skal i evighed ikke tørste”, fortsætter Jesus samtalen. 

Herre, giv mig dette vand, så jeg ikke skal tørste 
og gå herud og hente vand. Svarer hun igen Jesus. 
Kvinden kendte kun alt for godt til det daglige fy-
siske arbejde at fylde vand fra kilden i sin spand og 
bære den hjem. Men også glæden at kunne slukke 
tørsten. 

Vi kender alle tørsten. Heldigvis kan mange af os 
række ud efter et glas, åbne for vandhanen, fylde et 
glas med vand og slukke vor tørst. Adgang til rent 
vand er en af de vigtigste forudsætninger for livet. 
Adgang til rent vand er så vigtig at det er kommet 
med på FN’s 17 verdensmål:  
Mål 6: Rent vand og sanitet
- Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning 
af vand og sanitet for alle. I år 2000 var det kun 82 
procent. Det betyder, at man ikke længere henter 
vandet direkte fra søer og floder, hvor vandet ofte 

kan være beskidt og sygdomsfremkaldende, men i 
stedet har adgang til en brønd, en vandpumpe, eller 
måske ligefrem har fået en vandkanne der hjemme.

Jeg ved hvor udfordrende det kan være at hente 
vand. Da jeg boede og arbejdede med mission i 
Albanien, var der ofte mangel på elektricitet. By-
ens vandforsyning var afhængig af elektriciteten. 
Derfor blev pumperne til byens vandforsyning 
kun tændt 2 timer om morgenen og 2 timer om 
aftenen. I de få timer, hvor der var vand i hanerne, 
fyldte vi vand i Coca Cola- flasker, dunke og så 
mange tomme beholdere vi kunne finde. Nok til 
dagens behov af vand: drikke vand, madlavning, 
vask og toiletbesøg. Det var anstrengende, men vi 
var taknemmelige for det vand, vi havde. 
Men Jesus talte om langt mere end tilgang til 
brønd, vandpumpe eller vandkaner med rent vand. 
Han talte om vores åndelige tørst. Tørsten efter at 
blive tilgivet og accepteret af Gud. 
Jesus tilbyder levende vand, som gør at vi i al evig-
hed ikke skal tørste… I løbet af samtalen med Jesus 
forstod kvinden ved Jakobskilden, at Jesus var den 
frelser, som hun havde ventet på. Han stillede den 
dybeste tørst i hendes hjerte. Som hun sagde til 
mange i byen: Han har sagt mig alt, hvad jeg har 
gjort. 
Må vi, som kvinden ved Jakobs kilden, modtage 
det vand, som Jesus vil give os. 

                    Spørsmål til samtale:
1: Hva kan vi lære av at Jesus henvendte seg til en 
samaritansk kvinne?
2: Hva vil du sagt til Jesus, om du satt ved Jakob-
skilden?
3: Les fortellingen i Johannes kap 4 en gang til.

Skrevet av Stella Christtreu, 
misjonær på Bali, Indonesia for UIO
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Kvinnenes 
            internasjonale 
                              bønnedag

4.mars 2021

Vanuatu er stadig utsatt for naturkatastrofer. 
Årets illutrasjon ” Syklonene Pam 13.mars 2015” 
er malt av Vanuatus mest kjente kunstner Juliette 
Pita(1964). Hun var første kvinne som fullførte høy-
ere utdannelse ved Vanuatus tekn. høgskole. Hun 
gir ”alle pengene hun tjener på kunsten,til dem som 
trenger hjelp”. 

Motivet er en mor som sitter bøyd over sitt barn 
og hun er i bønn. Bølgene skyller over henne, men 
en palme bøyer seg beskyttende over dem. Morens 
skjørt har tradisjonelt mønster fra Erromango. I 
horisonten kan vi se små kors som representerer 
dem som mistet livet under syklonen Pam i 2015.

Tema : 

Bygg på fast grunn!

Land: 

Vanuatu, Stillehavet

Prosjekt: 

Utvikle tiltak for hjelp til unge 

landsbykvinner ved å:

 •Gi mulighet til utdanning

 •Skape arbeidsplasser der de bor

 •Starte helseprogram som er siktet inn        

   mot svangerskap og fødsel, barnehelse       

    og kreft.

Vil du lese mer om Vanuatu, 
så sjekk denne nettsiden:
https:
//worlddayofprayer.net/vanuatu-2021.html.
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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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Kjære alle i LMF

Først av alt vil jeg takke for alle julebrevene jeg har 
fått. Det var oppløftende for meg. Det er godt med 
den omsorgen dere gir, og det er så tydelig at dere 
er her for oss misjonærer. 

I slutten av november reiste vi hjem til Norge fra 
språklæringen i Frankrike som vi har hatt siden 
januar. Vi reiste hjem litt tidligere enn planlagt si-
den Frankrike ble mer og mer nedstengt med port-
forbud i forbindelse med korona. Etter 10 dager i 
karantene i Norge, har vi brukt dagene på å slappe 
av og senke skuldrene litt etter dette året.  

Vi er veldig fornøyde med språkoppholdet i Frank-
rike. Vi har gått på en kristen språkskole sammen 
med andre kommende eller nåværende misjonærer. 
I bildet som jeg sender ved brevet, ser dere klas-
sen vår midt i en fransktime. Selv om oppholdet i 
Frankrike ble lengre enn planlagt på grunn av ko-
rona, så er vi glade for at vi fikk lært mer fransk enn 
det som var planen. Albertville er en koselig liten 
by midt i de franske alpene. Vi har hatt naturen 
lett tilgjengelig og er glade for alle fjellturene vi har 
fått. Vi har også fått gode venner på språkskolen. 

Stort sett er det amerikanske familier som skal til 
fransktalende land i Afrika. Noen også til Senegal, 
dit vi skal.  

I midten av desember har vi utsendelsesgudstje-
neste i Melhus menighet der vi bor., se omtale og 
bilde på s 31i dette bladet. Det blir godt å samle 
menighet og familie på denne dagen.  

Denne høsten har hele Senegal-teamet vært i 
Norge på grunn av pandemien. Vi planlegger for 
felles utreise i januar. Da skal vi ha med oss 2 ett-
åringer i tillegg til oss, familien Jøssang fra Jør-
peland og familien Haaland fra Bergen. 

Det blir spennende å komme til Senegal og lands-
byen Kedougou der ingen fra teamet har vært siden 
mars da landet stengte ned og alle misjonærene dro 
ut. Husene våre står tomme og blir holdt øye med 
av kontakter som teamet har i byen. 

Når vi kommer fram til Kedougou, er planen å 
raskest mulig starte opp skole og barnehage slik 
at utsendingene kan starte opp sitt arbeid. Jeg har 
hovedansvaret for undervisningen av fem gutter 
mellom 6-8 år, mens ettåringene har ansvaret for 
barna i barnehagealder. 

Det blir en spennende tid med ny-etablering for 
meg og min familie. Jeg håper og tror at det skal 
gå veldig bra.  

Tusen takk for forbønn og støtte.
Silje Svanholm Skogesal er utsendt av Nor-
misjon og LMF til Senegal

Hilsen fra Silje Svanholm Skogesal, 
Melhus på vei til Senegal
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Etiopiske misjonærer reiser til Vest-Afrika

Presten Angama(bilde ovenfor) og kona Aster rei-
ste i midten av desember 2020 til Guinea Bissau 
i Vest-Afrika som misjonærer for Mekane Yesus 
kirkens misjonsselskap, IMS, (International Mis-
sion Society). Angama er fra Arba Minch og har 
jobbet i ulike sektorer i sør-vest synoden i mange 
år før han tok kontakt med IMS. De ble så i februar 
sendt til Ghana for et forkurs for misjonærer, og 
var der i fem måneder mens Corona herjet verden. 
Heldigvis ble ikke kurset deres forstyrret mye av 
pandemien, og nå er han og kona klare til å reise 
for å lære det lokale språket. 
De to tenåringsbarna blir igjen i Etiopia hos slekt-
ninger, da de uansett måtte reist til et annet land 
for å gå på skole. Dessuten er det ikke uvanlig at 
barn sendes til slektninger for skolegang. 

I midten av november var rektor Mulugetta Demis-
sie og jeg fra MY-LINC (Mekane Yesus Language 
and Intercultural Center ) i Arba Minch for et kurs 
i tverrkulturell kommunikasjon. Vi kaller kursene 
CCT, Cross Cultural Training, og denne gangen var 
det lokale misjonærer fra området kalt Sør-Omo 
som var fokusgruppen. I dette området finner vi 
16 av de 26 ulike språkene i synoden, og flere av 
misjonærene krysser flere språk-grenser i arbeidet 
sitt. Dessverre var 9 av deltakerne forhindret fra å 
komme pga uroligheter i området de skulle reise 
igjenn. Synoden fylte derfor opp kvoten med delta-
kere fra sendemenighetene i byen, og det viste seg 
å være svært nyttig, da disse ofte ikke vet nok om 
hvordan livene til misjonærene arter seg. 

Angama er takknemlig for å ha kunne deltatt på 
CCT kurset for misjonærene. «Det har vært så 
godt for meg å være sammen med disse lokale 

misjonærene denne uken! Kurset i Ghana var også 
svært nyttig, men nå forstår jeg at jeg må bruke tid 
på å lære menneskene å kjenne før jeg skal fortelle 
dem om Kristus. Det gjør jeg ved å lære deres språk 
og kultur. Nå gleder jeg meg enda mer til å reise til 
Guinea Bissau og ta fatt på språklæringen. Vi har 
fått beskjed om at hvis vi stryker på testen etter 
ett år, blir vi sendt tilbake til Etiopia! Men nå har 
jeg mye bedre forutsetning for å ta fatt på denne 
svære oppgaven som ligger foran oss». 

Angama er dessverre unntaket heller enn re-
gelen når det gjelder dette med å reise sammen 
med ektefellen. Bortsett fra to av de andre lokale 
misjonærene, er alle adskilt fra sine familier. Alle 
er enige om at dette verken er riktig eller sunt, og 
flere av de har ønsket å kunne arbeide sammen i 
team med kona (de er alle menn…..) men ofte er 
det mangel på skolegang for barn, manglende hus, 
lønn som ikke strekker til osv som gjør at kona og 
barna blir igjen hjemme og tar vare på hus og jord. 
Vær med å be for disse trofaste sliterne i sør-Omo, 
som gjør Kristus kjent under ekstremt vanskelige 
klima og leve-forhold. 
Be for Angama og Aster som har reist til Guinea 
Bissau, om at de får lært språket og kulturen godt, 
og får bygget mange gode relasjoner med lokal-
befolkningen. Be for de to barna som er igjen her 
i Etiopia. 

To av kursdeltakerne på kurset vi hadde i Arba 
Minch i midten av november for lokale misjonærer. 
De skriver ned hva de ønsker å se om fem år når det 
gjelder sin egen misjonær-tjeneste, og hva de ikke 
ønsker å se. Det er en del av slutt-evalueringen av 
kurset og setter alltid mange tanker i sving. 

Skrevet av Berit Østby, utsendt av Promissio og LMF i Etiopia
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Utsatt tilbakereise til Peru 

Det nærmer seg julefeiring, i Norge. I stedet for 
å pakke koffertene våre og gjøre oss klar for å dra 
tilbake til Peru like over nyttår,  har vi med tanke 
på barna, bestemt oss for å være i Norge et halvt 
år til. Tankene våre derimot, går stadig til Peru.  

Der har smittetallene gått kraftig ned. Mange er 
tilbake i jobb, går på besøk og kan bevege seg så og 
si fritt ute, på kjøpesenter og i butikker. Men det er 
fremdeles noen begrensninger, som for eksempel 
at en ikke kan trene på treningsstudio, gå på kino 
eller se på fotballkamper. Selv om det er en del 
stengte lokaler, er det mange mennesker som er 
ute igjen. Den største forskjellen er at nå bruker de 
maske. Det vil de nok være nødt til en god stund 
fremover. For barna er det fremdeles en annerledes 
hverdag. Skolene er fremdeles stengt og det varie-
rer veldig hvor bra undervisningstilbud barna har 
og hvor greit de har det hjemme.  Fritidsaktiviteter 
har heller ikke, i skrivende stund, fått åpne igjen.  

NLMs misjonærer er tilbake på kontoret og treffer 
de andre ansatte, men jobbmøter foregår fremde-
les via skjerm. Typen arbeidsoppgaver er naturlig 
nok tilpasset pandemien og det er nok flere som 

kjenner på et savn av å være mer ”ute i feltet” og 
ikke så mye på kontoret. De sier også at de nå på 
grunn av mangelen på turister, skiller seg mer ut 
på gaten. Det, pluss en økning av overfallsvold, 
gjør at de må være ekstra forsiktige. 

NLMs samarbeidskirke i Peru har ikke begynt med 
vanlige gudstjenester ennå, selv om muligheten 
for det er åpnet opp, for et begrenset antall del-
takere. Jeg forstår det slik, at det er litt for å være 
på den sikre siden, for at  ikke kirkenes mange 
eldre medlemmer skal bli smittet. De fortsetter 
med virtuelle bønnesamlinger, gudstjenester og 
samlinger for barn. 

Vær gjerne med å be for spesielt barn i Peru, for 
misjonærene og for samarbeidskirkene våre. Selv 
om vi forhåpentligvis er over det verste, er det en 
lang vei tilbake til normalen.

Jeg fortsetter som vikarlærer fram til sommeren 
2021.

Skrevet av Marie Vargas, utsendt av NLM/LMF til Peru
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Hilsen fra Sentral- Asia

It is interesting to think that from the 9th to the 
12th century, the central Asian region was at the 
very heart of the arts and sciences, of teaching and 
learning. At the very centre of the silk road, ideas 
flowed back and forth during this rich renaissance 
period.

Fast forward many centuries and the region un-
derwent a long period of decay. It was in the early 
20th century that a movement of reformers known 
as Jadids tried to modernize a traditional religio-
us based education system. Then came the soviet 
period with mass education, and an education for 
the soviet man. And now for the past 20 years of 
a post-soviet society, education is gradually chan-
ging. 

Changes take time. One of the biggest challenges is 
to move away from teacher-centred and rote lear-
ning approaches that have played such a dominant 
role over the past centuries. Yet we can see that 
this is what students need most. To be empowered 
to learn for themselves, to be creative for themsel-
ves, to think for themselves, so that they can be a 
blessing to those around them. 

We believe this aligns well with what God intended 
us to be. Unique caretakers of his creation, using 
our gifts to bless those around us. 
We believe we can be used by God to teach and 
facilitate learning in a biblical manner. We hope 
this will shape students and be a beacon of light 
for the broader community. 

One example of this is a new learning centre we 
opened. This is a sort of private kindergarten, 
with some flexibility. It is a drop-in centre where 
parents can choose how long to leave their chil-
dren, and for what learning experiences. Some of 
these include Lego education, music class, English 
through playing, art studio, geo and science club, 
etc.  We love to see the children engaged and de-
veloping. We know pre-schooling years are such 
an important foundation for what comes next.

Finally, in all of this, we hope parents and children 
can see that it is love which motivates us to faci-

litate their learning. 
Love for them. 

Love for their neighbourhood. 
Love for Central Asia. 

The love of Christ in our teaching. 

Skrevet av Øyvind, utsendt av NLM/LMF i Sentral- Asia
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Min 

skulekvardag

2020 er historie, nok ei jul er lagt bak oss og no 
kan vi glede oss over at det går mot lysare tider.
Er vi heldige, vil våren som ligg framom oss, gi 
dagar utan korona. Det har vore krevande for oss
alle å leve med Covid-19, og vi som jobbar i sku-
len, har nok kjend ekstra på dette.

Eg er lærar ved Gjennestad vgs, ein internatskule 
eigd av Normisjon, som ligg i Stokke i
Sandefjord kommune. Når du har elevar frå ulike 
kantar av landet buande på internat, går ein med
litt ekstra høge skuldre i forhold til utbrudd. 
Heldigvis har dette gått veldig bra så langt.
Det er flott å få jobbe med ungdom og då særleg 
på ein privat kristen skule. Å få vere ein
medvandrar til dei unge i ein så viktig fase av 
livet, er givande og inspirerande, men òg krevan-
de.

Fridomen til å vere åpen om kristen tru, dele ord 
og tankar, er godt i møte med ungdom med ulike
oppfatningar og trushistoriar.

Gjennestad har eit motto: TRO. T står for tillit, R 
tyder raushet og O er omsorg. Dette er ord vi
ønskjer å omsette i handling. 

Elevane som kjem til oss, skal merke at vi har 
tillit til dei, at vi er

rause og har omsorg for den enkelte.                    
Eg er kontaktlærar for vg2 Barn og ungdom. 
Klassen brukar mykje tid i programfaget på å 
snakke om innhaldet i ordet omsorg. Det hand-
lar om å bli sett og
lytta til og kor viktig dette er for den psykiske 
helsa. Gjennestad er ein liten skule. 
Dette gjer det lettare for oss å sjå den enkelte 
eleven, og me har eit sterkt fokus på dette.

Eg underviser òg i kristendom. Elevane har dette 
faget to timar i veka både på vg1 og vg2.
Pensum er alt frå truslære og etikk til kyrkje- og 
misjonshistorie. Det er eit eksamensfag og med
mykje fagleg innhald. Samtidig gir desse timane 
rom for og høve til å snakke saman om tru og liv.
Det er spanande!

Gjennom dei fjorten åra eg har vore lærar på 
Gjennestad, har det beste vore å få bety noko for
desse flotte ungdomane. Vegleie dei, gi dei fagleg 
kunnskap for yrkesliv og vidare utdanning, lytte
og trøste når det trengs og ikkje minst få dele av 
Guds ord og trua mi.

Skrive av Turid Hageberg Wold,   
lærer på Gjennestad videregående skole, Stokke
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Møt ei ildsjel, Oddhild Godøy
Oddhild i samtale med Oddrun Flaat Amundsen

¨Det har berre blitt slik¨, seier Oddhild Godøy som 
nå er leiar av Giske LMF på Sunnmøre.

Oddhild vaks opp i ein heim der både indre- og 
ytremisjon stod sentralt. Mor hennar var med i 
Misjonsselskapsforeninga, då ho vart eldre også 
i Santalforeninga, samstundes hadde ho eit stort 
hjarte for Misjonssambandet. For Oddhild er det 
fint å tenke tilbake på korleis misjonskvinnene 
støtta kvarandre. Mange misjonsblad kom inn i 
heimen hennar,også Misjonshilsen etter at ei av 
søstrene kom heim frå Volda lærarskule, og var 
blitt medlem i LMF.

Oddhild tok lærarutdanning på Stord lærarskule, 
og der dreiv Ragnhild Veiteberg LMF-gruppe for 
studentane. Saman med fleire av jentene i klassa, 
vart Oddhild med i gruppa og dermed kom også 
medlemskapet i LMF på plass. Etter lærarskulen 
gjekk turen til heimlege trakter og lærarjobb i Bor-
gund kommune som like etter vart del av Ålesund 
kommune. Etter fleire år som enkeltmedlem, fekk 
ho ein kveld besøk av to lærarar på Borgund fol-
kehøgskule (nå Ålesund folkehøgskule). Samtalen 
den kvelden enda med at dei tre ønska å starte ei 
lokal LMF-gruppe. Ikkje lenge etter vart Borgund 
LMF skipa, og nokre år seinare vart Oddhild leiar 
i gruppa.

På slutten av 1970-talet flytta Oddhild til Skjetten 
på Romerike. I etterkant av sommarmøtet i LMF 
på Borgund folkehøgskule i 1978 vart ho utfordra 
til å starte ei LMF-gruppe der ho nå vart buande. 
På Romerike var der alt ei lokal gruppe av LKS som 
ho vart med i, og det kjendest ikkje rett å starte ei 
LMF.gruppe. Tanken var der, men det gjekk ti år 
før det la seg til rette for å starte ei LMF-gruppe. 

Først i november 1989 såg Romerike LMF dagens 
lys. Dei bestemte seg for å ha fem møte i året. Anne 
Helene Gundersen var med på det første møtet, og 
ho var også seinare på besøk i gruppa. Etter kvart 
inviterte dei også andre, tidlegare misjonærar eller 
misjonærar på heimeopphald, på besøk i gruppa. 
Dette var berikande, og det følgde mykje velsigning 
med. Det styrka engasjementet og gav meir nærleik 

til arbeidet som LMF støttar. 

Før Oddhild flytta tilbake til Sunnmøre og Godøya 
på slutten av 2016, var ho klar på at nå skulle ho 
vere enkeltmedlem i LMF. Vel plassert på Godøya 
var det ikkje lenge før ei ho kjende godt, sa at ho 
gjerne ville bli LMF-medlem. På eit eller anna tids-
punkt begynte så tanken om ei LMF-gruppe i Giske 
å melde seg. Ho spurde også ein nabo som har vore 
mange år i Bolivia for NLM, om ho var interessert.  
Brått var dei tre som kunne tenke seg ei gruppe. 

På det første møtet i Giske LMF i februar 2019 
var dei fire, i dag er dei seks medlemmer, og dei 
veit om eit par til som kan vere interesserte. Dei  
satsar også på fem møte i året, halve gruppa er 
framleis i arbeid. I 2020 har dei hatt berre to møte, 
eit i februar og eit i september. Da hadde dei rikt 
og givande besøk av Marit Larsgård som har vore 
mange år i Bangladesh.  

Nå vonar dei at coronasituasjonen skal betre seg 
utover vinteren og planlegg å ha møte både i januar 
og februar. I januar har dei alt fått lovnad på besøk 
av Inger Valbø.

Når eg til slutt spør Oddhild om ho har gjort seg  
nokre tankar om kva som skal til for å rekruttere 
nye medlemmer i LMF, seier ho at ein må ha det 
i tankane, og spørje den ein får tru for å spørje, 
men vere budd på at svaret kan bli både  ja og nei. 
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Selv om kristendommen har sitt opphav i jøde-
dommen, og de første jesustroende menneskene 
var jøder, så kjenner og tror svært få i Israel på 
Jesus fra Nasaret. 

Jesustroende i Israel utgjør ikke mer en 0,2% av 
befolkningen. Samtidig er det en stille vekst i landet 
av mennesker som tar imot evangeliet. De som tror, 
omtaler seg som messianske, og de tilhører den 
messianske bevegelse i landet. Den messianske be-
vegelse består av både jøder og arabere. De tilhører 
samme kropp, og går i menighet og ber sammen. 
Disse trenger ledertrening, ressursmateriell og et 
nettverk. Caspari Center er til for nettopp det. 
Det er et evangelikalt studie- og ressurssenter, med 
et lokalt og internasjonalt arbeid. Hovedfokuset er 
på utrustning, disippeltrening, akademiske studier 
og forskning.  

I Israel samarbeider Caspari med lokale menig-
heter over hele landet. I fellesskap med ledere i den 
messianske bevegelse, planlegger og gjennomfører 
Caspari ledertrening for unge ledere i bevegelsen. 
Senteret tilbyr undervisning for foreldre, sabbats-
skolelærere, barne- og ungdomsledere. I tillegg ut-
gir Caspari bøker og undervisningsmaterielle for 
teologistudier og menighetsarbeid skrevet av lokale 
og internasjonale ressurspersoner.

Internasjonalt samarbeider Caspari med kirker og 
misjonsorganisasjoner for å formidle1: betydningen 
av den kristne tros jødiske røtter. 2:Den messianske 
bevegelses historie og teologi. 3: Og ikke minst å 
dele evangeliet om Jesus Messias med det jødiske 
folk med respekt og forståelse. 

Takk for at dere er med på støtte Elisabeth E.Levy 
sitt arbeid på Caspari Senter.

 Litt om Caspari senter i Jerusalem

Caspari Center for bibelske og jødiske studier ble 
etablert av Den Norske Israelsmisjon i 1982.  
Ole Chr. Kvarme var senterets første leder, og
 i dag er Elisabeth Eriksen Levy leder for senteret.

Skrevet av Vegard Soltveit, generalsekretær i Israelsmisjonen
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Kristent fagpersonell

På vår hjemmeside (www.nlm.no) kan du finne 
områdene vi jobber i og lese om våre misjonærer. 
Problemet for deg som leser, er at informasjonen 
kan være så kortfattet at du ikke blir noe kloke-
re. Det står bare «utsending til …(et geografisk 
stort område)». For oss som misjonsorganisasjon 
er det en sorg at vi ikke kan presentere alle våre 
misjonærer med navn, bilde og presist stedsnavn. 
Likevel må vi arbeide slik for å ha mulighet til å 
sende misjonærer til områder av verden hvor det 
krevende å være en kristen. 

Mange av disse misjonærene er teltmakere/kristent 
fagpersonell. Å være teltmaker, gir mulighet til å 
være misjonær gjennom sitt sekulære yrke eller 
studier, i et lukket land blant unådde mennesker.

Det er ingen ny tanke. Begrepet «teltmaker» er 
hentet fra Paulus. Han brukte sitt yrke til å skaffe 
seg livsopphold og naturlige kontakter med men-
nesker.  Spesielt det siste, er viktige for NLM sine 
teltmakere. De er gjerne ansatt i NLM, men prak-
tiserer yrker som lærer, helsepersonell eller næ-
ringslivledere. Arbeidet gir både visum, oppgaver 
i hverdagen og naturlige kontakter. 

Jeg tenker ofte på luthersk kallsetikk når det hand-
ler om teltmakere. Helt enkelt går det ut på at vårt 
arbeid i seg selv er viktig og til velsignelse for andre. 
Arbeidet og vitnetjenesten må ikke bli satt opp mot 
hverandre, men er en del av det integrerte mis-
jonærlivet. Å utføre en god jobb er en egenverdi.  
Derfor er det avgjørende for misjonærene å ha me-
ningsfulle oppgaver å gå til hver eneste dag.

Om vi går tilbake til Paulus, ser vi at hans håndverk 
gav økonomisk selvunderhold. Hvis jeg skal våge å 
spå inn i fremtiden, tror jeg det prinsippet blir vik-
tig. Kanskje ser vi at vår rolle som organisasjon er 
mer å tilrettelegge for nettverk av teltmakere som 
kommer med egen lønn. Det vil være både teltma-
kere fra Norge, men også fra de store kirkene i sør. 
Nøkkelen til fremtidens misjon, ligger i at kirker 
fra hele verden går sammen for å nå ut til verdens 
ender og teltmakermisjon vil være avgjørende. 

Takk for at dere er med på støtte kristent fagperso-
nell gjennom NLM!

Skrevet av Hans Arne Sanna, Leder NLM utland



16

NMS sitt oppdrag 
                        i verden

NMS’ sitt oppdrag: En levende kirke over hele 
jorden!

NMS har et ambisiøst oppdrag og mål. Frimodig-
heten bygger på bønnen fra Fader Vår: «La ditt 
rike komme!» Da kan vi ikke sette noe mindre mål!
NMS har satt følgende fokusområder for hvordan 
vi skal bygge en levende kirke over hele jorden 

For det første skal vi gjøre det «sammen med». 
Sammen med dere i Lærernes Misjonsforbund, 
sammen med misjonsfolket, givere, medlemmer 
og frivillige. Vi skal gjøre det sammen med våre 
partnere som f.eks den gassisk lutherske kirke som 
vokser med 50 nyetablerte menigheter i året. Vi 
skal gjøre det sammen med alle andre kristne kir-
ker - og sammen skal vi være en misjonal levende 
kirke over hele jorden.

Bidrag til NMS i dette er «Sammen dele troen på 
Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattig-
dom.» Vi er ingen nødhjelpsorganisasjon, men 
gjennom undervisning, helse og å frigjøring av  
menneskers talenter blir det mindre fattigdom og 
urettferdighet.

Vi gjør det gjennom internasjonalt samarbeid. 
Vi sender ikke lenger så mange misjonærer fra 
Norge ut i verden, vi sender noen. 

Vårt hovedfokus er å bidra til at selvstendige kirker 
kan være misjonale og evangeliserende både med 
ord og handling. NMS sender misjonærer fra sør 
til sør i samarbeid med våre partnere. NMS sam-
arbeider med Dnk og prøver å bidra til at også vår 
egen kirke skal være misjonal for å nå lenger ut.

NMS hadde en gang 2-300 misjonærer, i dag har 
vi 20-30, der noen bor i Norge og pendler til ulike 
oppgaver rundt om i verden. 

Likevel driver vi et arbeid der vi når lenger og fle-
re mennesker enn noen gang, i Europa, i Afrika, 
i Sør-Amerika, i Asia og i Midt-Østen. Det er et 
fantastisk arbeid som gjøres.

Takk at dere er sammen med oss om å bygge en 
levende kirke over hele jorden!

Helge S. Gaard, Generalsekretær i Det Norske 
Misjonsselskap.
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Frikirken vil 
               nå de unådde

Frikirkens misjonsarbeid har lenge hatt et økt fokus 
på å nå ut til mennesker som aldri har hørt evan-
geliet. Det betyr samtidig at vi har tatt et valg om 
å involvere oss i områder som krever mye, både av 
utsendingene og av oss som senderkirke. Satsingen 
krever at vi har utsendinger som tenker langsiktig 
om sin tjeneste, og at vi håndplukker og forbereder 
dem godt. 

De siste årene har vi sett gjennombrudd på flere 
av våre felter – at Gud gir etterlengtet vekst. Ut-
sendingene melder om stadig nye som kommer til 
tro, blir døpt og disippelgjort – og istandsettes til 
å lede nye fellesskap. Det siste er en viktig del av 
vår strategi; - at de nye troende tar over ansvaret i 
sitt nærmiljø, betyr at våre utsendinger kan nå ut 
til flere unådde folkeslag og områder.

Ifølge Joshua Project, som leverer global 
misjons-statistikk, finnes det 17 440 folkeslag i 
verden, av disse er 41,6 % fortsatt unådde/uberørt 
av evangeliet. Majoriteten av dem bor i områder 
som er geografisk vanskelig tilgjengelig, med auto-
ritære regimer og ofte stor politisk uro. 

Mange av de som kommer til tro på Jesus utsettes 
for trakassering og forfølgelse. Joshua Project sier 
at kun 2 av 100 vestlige misjonærer arbeider blant 
unådde, og at mer en 99 % av misjonsøkonomien 
går til arbeid i områder der evangeliet allerede er 
kjent.

I vår tid blir verden stadig mer global, og mange 
av de unådde folkeslagene er nå representert her i 
vårt nabolag. Derfor har Frikirken en ansatt person 
som arbeider med å istandsette våre menigheter 
i Norge, til å nå ut til innvandrere i sitt nærmiljø. 
I Frikirken opplever vi det som et stort privilegium 
å få være med å gjøre vår del for at alle folkeslag 
skal få bli kjent med Jesus!

 
Takk for vårt gode samarbeid over tid, akkurat nå  
i Midt-Østen om vår utsending Laila .
 

Terje Bjørkås, Misjonsleder i Frikirken
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Normisjon sender flere 
misjonærer i 2021

2020 har vært et krevende og spennende år på 
mange måter i Normisjon. Ikke minst på grunn 
av pandemien og store utskiftninger i ledelsen. Vi 
ser ut til å lande vel på beina. Store deler av det 
nye lederteamet er på plass og organisasjonen er 
opptatt av å se fremover.

Normisjon har vært gjennom alvorlige år med 
røde tall og kutt. Det er gjort en solid jobb for å 
få kontroll. Realitetene rammet også utearbeidet 
både med tanke på strategier og rekrutteringer. I 
tillegg går vi gjennom et lite generasjonsskifte blant 
misjonærene våre.  2021 vil derfor være et viktig år 
der vi ønsker å rekruttere nye mennesker til lang-
tidstjeneste. Når vi snakker om langtidstjeneste, så 
tenker vi over flere år. 

Det tar tid å bli kjent med kultur og språk. Det 
tar tid å bygge relasjoner og vinne tillit. Det må vi 
som sendeorganisasjon og våre misjonærer ta på 
alvor. Vi har fortsatt tro for en strategi som sier 
at vi skal sende mennesker. Det vil være viktig i 
mange år videre. 

For 2021 ligger det inne i 
budsjettet rekrutteringer 
av 4 nye misjonærer. Det 
er ikke så mange, kanskje, 
men det er en begynnelse. Normisjon arbeider i 
all hovedsak blant folkeslag som er regnet blant 
de minst nådde. Vi er spent på hvilke muligheter 
Gud vil legge åpne foran oss i årene som kommer. 

Den 13.desember ble Silje og Gunnar Skogesal inn-
viet som misjonærer i Melhus kirke. De skal reise 
ut for å stå i et nybrottsarbeid i Senegal. For at hele 
teamet skal kunne fungere, trenger vi at noen tar 
hånd om skolegangen til barna. Det ansvaret tar 
Silje på seg. 

Silje reiser ut med støtte fra LMF og det er vi veldig 
takknemlig for.

Fotograf:
Inga Lill N. Nyvoll

Skrevet av Tore Bjørsvik, Internasjonal leder i Normisjon
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Gaver fra gruppene 2020 pr 31.12.2020

Alta*                                                               16300.-
Arendal og omegn            2000.-              
Askvoll                               12965.-
Bjerkreim                     14350.-
Bodø                                      13355.-
Borgund*                              20150.-
Brunlanes/Stavern*              10800.-
Bærum*                                   12500.-
Danvik*                               2100.-
Egersund*                                8000.-
Eid                                          15200.-
Elverum                                 3300.-
Fana*                                       22550.-
Fitjar*                                      4800.-  
Fredrikstad*                           21000.-
Gol                                       1200.-
Giske*                                                              15200.-
Halden*                                  14650.-
Hareid/Ulstein*                    13560.-
Harstad*                             11100.-
Haugesund                          7100.-
Herøy                                 11300.-
Horten               29190.-
Hurum                                 1750.-
Hå*                                          3950.-
Jondal                                    2600.-
Karmøy                                 12500.-
Klepp*                                     15800.-
Kristiansand*                     7950.-
Kristiansund og Frei            12500.-
Kvam                                                                                10300 .-
Larvik*                                     23950.-
Leksvik                                   10200.-
Levanger                                7400.-
Lillesand/Birkenes*               27850.-
Lyngdal*                                  13108.-
Mandal og omegn                4855.-
Mosjøen                                                                     4765.-
Målselv                           4000.-
Måløy                                     2000.-
Nesbyen                                  1200.-
Nesjestranda og omegn*        18800.-
Nordhordland*                                                    5870.-

Notodden*                        25800.-      
Nøtterøy*                        8870.-
Os                                        3400.-
Oslo*                                     28950.-
Osterøy*                           7050.-
Porsgrunn*                           17925.-
Rakkestad/Degernes                0.-
Rana*                                      11600.-
Ringerike*                              10700.-
Rolvsøy                                  5800.-
Romerike*                            17960.-
Sandefjord*                          37550.-
Sandnes*                            21780.-
Sem*                                    33750.-
Skien*                                   31750.-
Sotra*                                     31000.-
Steinkjer*                               8000.-
Stjørdal*                                 10000.-
Stokke*                                                            12150.-
Stord*                                 21950.-
Stranda*                                 25000.-
Sunnmøre*                                                     2850.-
Søgne*                                                                       3300.-
Time*                                      24900-
Tromsø                             6350.-
Trondheim                        13007.-
Vennesla                               7250.-
Volda*                                    31500.-
Voss                                      1700.-
Ørsta                                    2204,64
Ål                                          7000.-
Åsane*                                   15115.-

* ved gruppenavnet betyr at beløpet er inkl gaver fra 
enkeltmedlemmer gjerne gjennom avtalegiro eller 
enkeltgaver.

Tusen takk for alle gaver! 
Tusen takk til alle kasserere for deres innsats for 
LMF!
Alle gaver blir registert på giver og på gruppa.
Jeg ber om at alle gruppene sjekker summene sine og 
gir meg en rask tilbakemelding om det ikke stemmer  
med deres tall. 
Inger Marie A.Oppegård, daglig leder
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Jubilerende grupper 2021

115 år Bodø, feirer internt

110 år Tromsø 

105 år Larvik

100 år Horten, feires høsten 2021 med besøk av daglig leder

75 år Harstad 

75 år Mosjøen

70 år Rolvsøy, besøk av daglig leder

65 år Os

65 år Rakkestad/ Degernes 

60 år Måløy, feirer internt

60 år Stranda, feires på Sunnmøresamling 8. mai

55 år Rana

5 år Sunnmøre LMF, feires på Sunnmøresamling 8.mai

OPETTAJIEN LÄHETYSLIITTO

Lähetyskalenteri 2021
Bilde er hentet fra LMF Finland sin årlige kalender
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Livets edelsten

Ferie!

Jeg tar meg en tur tidlig morgen alene i høgheia.
Sola skinner, og over himmelen driver hvite som-

merskyer.
En mild bris styrker over kinnet.

Det er deilig å kjenne lukta av solvarm myr.
Jeg rusler av gårde i skiftende terreng.

I lia bak meg galer gauken.
Det er juli men jeg er høyt til fjells,

så den har det travelt ennå.

I horisonten stiger høge fjell mot den blå sommer-
himmelen.

Jeg kjenner en takk dypt inne i meg, en takk til han 
som skapte alt dette,

at jeg har fått øyne å se med, ører å høre med og 
føtter å gå på.

Plutselig stopper jeg ved en kilde, 
en klar, fin kilde.

Det er ingen bekk som renner til den,
men det renner en fra den og ned til myra.
Kilden kommer fra det indre- bare er der.

Bunnen er dekket av hvit sand og steiner i vakre 
farger.

Tankene mine går til sangen:
”Kjærlighet fra Gud, 

springer like ut som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn, i dens dype grunn 

gjemmes livets edelsten.

Opplevelsen var sterk der i solskinnet ved kilden.
”Kjærlighet fra Gud, springer like ut som en kilde 

klar og ren.”
Slik er den. Guds kjærlighet, klar og ren.

Springer ut av Gud selv.

”I dens stille bunn , i dens dype grunn, gjemmes 
livets edelsten.”

Den største, den vakreste, det dyreste i Guds kjær-
lighet, perlen som det står om i Bibelen

er Jesus-
Livets edelsten.

”Bli i kjærlighet og du har Guds fred.”

Jeg går videre med en 
ny takk i sinnet

for at nettopp jeg skulle få eie denne Guds fred, 
eie Jesus, Livets edelsten.

”Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, 
himlen bringer den jo med.”

Fra Dråpe diamanter, av Else Lien Krogedal, Lyrikkforlaget, 2020



22

Forslag til
Handlingsplan 2021-2024

Med kunnskap om Jesus til hele verden

MÅL

LMF ER

VERDIER

Støtte utsendinger og prosjekter over hele verden i 
bønn og med innsamlede gaver. 

Rekruttere nye, engasjerte medlemmer som inkluderes 
og utfordres.

Ha et fellesskap av livskraftige og livsnære grupper i 
Norge. 

Formidle aktuell misjonskunnskap til medlemmene 
gjennom bladet «Misjonshilsen» og på andre 
plattformer.

En felleskirkelig organisasjon i Norge som støtter 
kristen misjon i hele verden. 

En støttespiller for våre utsendinger med forbønn, gaver 
og omsorg.

Et sted for tro og fagsamtaler for lærere, teologer og 
andre som gir kristen opplæring.

Nærhet til Gud, medlemmer og utsendinger. 

Nøkternhet med respekt, og med god forvaltning av de 
midler som LMF mottar.

Landsstyret ønsker tilbakemeldinger fra medlemmene innen 1. mars. 
Handlingsplan skal endelig vedtas på GF 2021
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Regionsamlinger

Det blir sendt ut invitasjon til alle medlemmer og grupper i de aktuelle områdene!

Alle LMFs arrangementer avholdes i forhold til gjeldende smittevernregler.
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Sem LMF 55 år

I 1965 ble Sem LMF stiftet 
av lærere ved Sem skole som 
i dag tilhører Tønsberg kom-
mune.
Vi er en gruppe på 25 med-
lemmer som møtes en gang 
i måneden, dvs. fra septem-
ber til og med mai. Naturlig 
nok var det få møter i 2020, 
men da vi fikk muligheten 
til å samles på et egnet sted i 
forhold til smittevernreglene, 
ble det også anledning til å 
feire 55-årsdagen i advents-
møtet.
14 medlemmer  av  25 og 
daglig leder Inger Marie 
hadde gleden av å møtes. 
Leder i gruppen, Liv Bring-
aker, ønsket velkommen og 
feiringen fortsatte med vak-
ker prolog skrevet og lest av 
Anne Berit Andersen. Der-
etter fortalte en av stifterne, 
Anne Ma Korsæth, levende 
fra de første årenes aktivitet. 
Ved oppstarten var Anne Ma 
nyutdannet lærer og blant en 
av de yngste medlemmene i 
LMF. Hun har i alle år vært 
trofast med og fortalte at 

LMF har betydd mye i livet 
hennes. Det å møtes, snakke 
sammen og dele tanker med 
hverandre om å være kristen 
i hverdagen, spørsmål i for-
bindelse med kristendomsfa-
get og lærerjobben generelt, 
har hele tiden hatt stor verdi.

Deilige snitter og marsipan-
kake fra det lokale bakeriet 
ble servert som seg hør og 
bør på et jubileumsarrange-
ment og praten gikk rundt 
bordene. 

Inger Marie holdt tale og 
minnet om årets tema for 
LMF – rotfestet. I et år som 
har vært annerledes og det 
har stormet på ulike vis, så 
får vi være sikre på at Jesus er 
i båten. Vi er rotfestet i ham, 
vi kan vokse og få inspirasjon 
til livet videre med omsorg 
for hverandre og utsendinge-
ne gjennom samtale, bønn og 
gaver.

Bilder og tekst: Oddrun Flaat 
Amundsen
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Hurum LMF 55 år

Sandnes LMF 80 år

Mandag 9. nov. feiret Sandnes LMF 80 år i Gand kirke. Bordene i kirkestua var pyntet med lys, blomster 
og fine servietter. Lederen vår,Helga Mauland Eidevik, ledet festen på en god måte.

Daglig leder Inger Marie Oppegård besøkte oss. Talen holdt hun utfra Ef.3, 14- 21 og årets tema: Rotfestet.
Koret Glede gledet oss med fin sang. Våre medlemmer Astrid Gidskehaug og Einar Lindland spilte sammen 
på piano og munnspill, og Kirsten Marthinsen leste en forseggjort, innholdsrik historikk 
om Sandnes LMFs arbeid, særlig fra de siste 10 årene. 

Vi fikk også servert gode smørbrød og en festpyntet marsipankake. Det var 21 personer til stede. Sok-
neprest i Gand kirke, Astrid Harbo, lyste velsignelsen over oss til slutt.
Sekretær: Gerd Ritland Nygård

Mandag 16.november var vi samlet i stua hos Ingjerd 
S. Frisnes til jubileumsmøte.
Flere var forhindret fra å komme,  men vi fikk noen 
gode timer sammen. Ingjerd hadde fylt  80 år  like før.
Vi ble servert gode snitter og kake. Ingjerd fortalte 
fra starten av gruppa som ble dannet hjemme hos 
misjonær Tone Bjørnhaug. Gruppa har i år mistet to 
trofaste medlem og det ble tid til å minnes de. 
Takknemlighet for livet og gruppa preget samtalen 
og daglig leder fikk dele noen ord om å være rotfestet 
og overrekke jubileumslys  og takk fra Landsstyret. 
Landstyremedlem Liv Jorunn Koller var også med 
på møtet.

Inger Marie Oppegård
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 Karmøy LMF 70 år
I oktober 2020 var det 70 år siden foreningen 
vår ble stiftet. Dette ønsket vi å feire, men i dis-
se ”koronatider” kunne det ikke bli noen stor 
fest. Vi markerte jubileet på et av møtene våre, 
hjemme hos Reidun Liknes. Hun hadde dekket 
fint på to bord, slik at det ble god avstand mel-
lom oss. Bevertningen var deilig, og vi som var 
samlet, koste oss.

Det ble et godt og givende møte. Andakten var 
med utgangspunkt i siste blads andakt, ”Rotfes-
tet”, og med sanger som passet til.

Vi takker for jubileumshilsen fra hovedkontoret!

          Vennlig hilsen Sigrid Lalid

Disse var med på feiringen:
Astrid Leite, Reidun Liknes, Sigrid Lalid, Anne 
Åse Lindeflaten, Aud Torgersen, Sigdis Skaug 
og Judit Didriksen . (Herdis Heimdal var ikke 
til stede.)

På grunn av koronareglene, ble det vanskelig å ta et gruppebilde som viser hvem vi er. Jeg tok derfor bilde 
av hver enkelt og satte disse sammen.Vennlig hilsen fra Astrid Leite.

Blessings from Finnish Teachers Mission Organisation for The Year 2021.
The warm greeting from Finland. We wish you a Happy New Year. 

Our LMF has been almost closed from March 2020. 
We had our annual meeting in September, when Corona situation was better here in Finland.
I was elected as a head of our LMF for two years in time for the first time.
At the first of November we had LMF’s worship in Harju congregation. It was warm situation with some 
members coming to the Pispala Chruch. We published our new calender with beautiful pictures, enga-
geing Bible verses and beautiful poems.

We hope that next year we will have a good vacination against the Corona virus.We hope that our lifes 
will be as normal as possible next year. 
May our loving God bless you in the year 2021. 
The Lord your God is among you, as a strong saviour: He will be glad over you with joy, he will make his 
love new again, he will make a song of joy over you as in the time of a holy feast. Zephaniah 3:17.

With love to you all sisters and brothers in Norway Tuija-Riitta Heiskanen head of the Finnish LMF

Nyttårshilsen fra LMF i Finland
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Nyttårshilsen fra LMF i Danmark

”Verden var aldrig helt forladt, en stjerne skinner i natt”. 
En fantastisk julesang fra en dygtig norsk sangskriver, Tore W. Aas.                                                                                                                                            
I Danmark synger vi denne smukke julesang i december måned, og her i begyndelsen af det nye år, 
holder vi fortsat fokus på stjernen – nemlig verdens Frelser, Jesus Kristus.                                                                                           

Af norsk LMF har vi lært, at LMF er ingen hemmelighed, og det har vi i Danmark taget til os. Vi har i 
2021 fokus på en målrettet indsats for at hverve nye medlemmer til LMF. Vi vil besøge de kristne fri- 
og efterskoler i Danmark, så de bliver præsenteret for LMF og får indsigt i, hvordan lærerarbejdet kan 
være forskellige steder i verden.                                                                                                            
Også på de danske lærerseminarier vil vi gøre opmærksom på LMF, så kommende lærere får kendskab 
til LMF og de muligheder, som et medlemskab kan gøre.
På vores nye hjemmeside, vil vi fremover skabe mere synlighed og interesse. Det kunne fx være for 
missionærer, der er på vej ud i verden, og som således kan have glæde af andre missionærers viden om 
det at rejse ud. Det vil også være muligt at hente informationer om, hvad man specielt skal tænke på, 
når man igen vender tilbage til sit hjemland efter flere år på missionsmarken.

Jeg vil gerne rette en stor tak til norsk LMF for godt samarbejde i 2020. Specielt vil jeg takke for 
økonomisk pr-støtte til at booste kendskabet til LMF i Danmark. Vi er meget taknemmelige for den 
inspiration, som vi gennem de seneste år har fået fra norsk LMF. Det har givet os idéer og energi til at 
gøre dansk LMF til en mere nutidig missionsforening – en opgave vi stadigvæk arbejder på.

I 2021 håber vi meget, at vi kan besøge norsk LMF på jeres sommermøde i Norge, og også det danske 
sommermøde den 7.-10. juli 2021 ser vi frem til at kunne gennemføre.

I det forgangne år har mange ældre LMF’ere siddet alene derhjemme og savnet selskab med andre. Det 
vil vi bede om må ændre sig i 2021, så fællesskab og bøn med og for hinanden kan genoptages. 
Godt nytår!

Henrik Nis-Hanssen – formand LMF Danmark

Fra Landsdelsstævne i Skjern i Danmark den 12. september 2020, som var det eneste større LMF-arran-
gement i årets løb.
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40.000
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“Alt har sin tid”

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Vi legger bak oss et år hvor vi har lært mye om oss 
selv og andre. Mange av oss har kjent på ensomhet 
og mangel av fellesskap.
Vi har også fått kjenne på bånd som binder sam-
men uavhengig av fysiske møtepunkter. Vi har fått 
kjenne på Guds nærvær i krevende dager. 

Det nye året gir oss mulighet til å se bakover på det 
året som er gått. Det er mye å glede seg over og å 
takke for også i 2020. 
Ordene fra Forkynneren kap 3 møter oss etter et 
anderledes år. 
Ordene er en anerkjennelse av selve livet synes  
jeg. Vi kan kjenne oss igjen i ordene og det er mye 
livsvisdom i ordene. Det er godt å ta med seg inni 
2021.
Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under 

himmelen: 
en tid for å fødes, en tid for å dø, 

en tid for å plante, en tid for å rykke opp, 

en tid for å drepe, en tid for å lege, 
en tid for å rive ned, en tid for å bygge, 

en tid for å gråte, en tid for å le, 
en tid for å sørge, en tid for å danse, 

en tid for å kaste stein, en tid for å samle steiner, 
en tid for å ta i favn, en tid for å la favntak være, 

en tid for å lete, en tid for å miste, 
en tid for å bevare, en tid for å kaste, 

en tid for å rive i stykker, en tid for å sy sammen, 
en tid for å tie, en tid for å tale, 

en tid for å elske, en tid for å hate, 
en tid for krig og en tid for fred.

LMF har også å i 2020 blitt velsignet med stor 
giverglede og mye forbønn og omsorg for våre ut-
sendinger og oss ansatte. 

Sammen har vi på ulike måter gitt kunnskap om 
Jesus til hele verden.
Det vil vi fortsette gjøre i 2021 også.

En stor og varm takk sendes dere alle!

Med ønske om et godt og fredelig nytt år!

GF 2021

Frist for å melde saker til 

Generalforsamlingen 

er 1.mars 2021
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 Gerd Marie Berge, em, Forsand
Jorunn Mildrid Eimhjellen, Stjørdal LMFVi lyser fred 

over deres minne!

MINNEORD
Frid Drevvatne

Frid Drevvatne var født i 1953 og døde 28.septem-
ber 2020 etter lang tids sykdom.

Frid var utdannet lærer og jobbet noen år  i vide-
regående skole, blant annet i Brønnøysund.
I 1995 reiste hun første gang til Mali for Santalmi-
sjonen og til arbeidet  med oversettelse av Det nye 
testamentet til kassonke.
I 2003 ble hun LMF-utsending og var det fram til 
2010. I den perioden hadde hun hovedbase i Norge 
med årlige besøk til Mali og oversetterteamet.

De siste årene satte helsa sine begrensinger for 
Frid. 

Vi takker for hennes engasjement for Mali  og NT 
på kassonke og lyser fred over hennes minne.

Inger Marie A. Oppegård daglig leder i LMF 

                                   
Et kjært og trofast medlem i Lyngdal LMF er gått 
bort. Torbjørg  Lyngsvåg ble født 27.03. 1924 i Spind, 
og fikk sin oppvekst i Lyngdal. Hun hadde solid ut-
danning; husmorskolelærer, barnevernspedagog og 
spesialpedagog. Bortsett fra fem år som lærer ved 
Troms fylkeshusmorskole, jobbet hun hele sitt liv 
med barn med særskilte behov. Hun hadde et varmt 
hjerte for disse, som av ulike grunner falt utenfor i 
skolesituasjonen.

Hun flyttet tilbake til Lyngdal i 1980, og i 1983 ble 
hun  medlem i  LMF gruppa her. Det var hun til sin 
død, den 12.11.20. Det vil si i 37  år. Hun var også 
æresmedlem. Torbjørg var glad i misjonsarbeidet. En 
arv hun nok hadde fått med seg fra sitt hjem. Hun var 
en av våre trofaste medlemmer som vi alltid kunne 
regne med. Hun var raus og gjestfri. I en lengre peri-
ode hadde vi alle møtene hjemme hos henne, hun 
tok alltid så godt imot oss. Hun var også en av dem 
som “reddet” foreningen vår fra å bli nedlagt da vi 
slet med rekrutteringen  på  nittitallet. Hun og et par 
andre forfattet et brev som de sendte til de kvinnelige 
lærerne i bygda, med invitasjon til å bli med i LMF. 
Dette  ga resultat, og flere meldte sin interesse. I dag 
har foreningen vår over 20 medlemmer!
Torbjørg var flittig med på møtene så lenge helsa 
tillot det. Det var viktig å gi til misjonen. Hun var 
glad i Misjonshilsen, og likte å få kunnskap om våre 
utsendinger og deres  arbeidsoppgaver . Hun var en 
trofast forbeder for alle våre utsendinger, og for vår 
egen forening.
Vi er svært takknemlige for den store innsatsen hun 
la ned i foreningen vår,  og vi lyser fred over Torbjørgs 
gode minne.

          For Lyngdal LMF  Greta Seland

Torbjørg Lyngsvåg

 Døde:
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Velkomst for Ingrid Øie 
            og Einar Amlie 
                      i Norkirken Sandefjord

Misjonærinnvielse Silje og Gunnar Svanholm Skogesal i Melhus kirke 14.12.2020

Ingvild Knudsen Hammernes represen-
terte LMF og hadde med en hilsen fra LS 
og overleverte blomster.

2. søndag i advent var det møte i Norkir-
ken i Sandefjord. Dagens taler var vår ut-
sending Therese Glendrange og  hun kom 
i anledning velkomst for Ingrid og Einar 
Amlie. De har bosatt seg i Sandefjord og 
ønsker å være aktive i Norkirken. 

Therese hadde en takketale til Ingrid og 
Einar, hvor hun pekte fram deres viktige 
innsats for  å lage en god kultur innad i 
temaet og ikke minst bygge opp viktig 
infrastruktur som gode hus,skole og bar-
nehage.  

Daglig leder i LMF fikk også komme med 
en hilsen og takk for alt Ingrid har delt 
med oss.  Takk for at vi har fått følge dere 
hele veienfra studenter på Gå ut sente-
ret , via til språkstudier i Frankrike og  
misjonærtjeneste i Senegal. 

Foto: Ørjan Tinnen

 Nye medlemmer:

Landy Bakke, Sandnes LMF
Astri Harboe, Sandnes LMF

Po Chu Grønvold, Larvik LMF

Verv en ny 
LMFer 

i 2021!



På siste siden...

GENERALFORSAMLING 2021
Dato: 29.juli til 2.august på Bakketun, Verdal

Landstyret har et håp om å gjennomføre generalforsamling på Bakketun, Verdal, 
men LS jobber også med alternative løsninger. 

Alt er avhenigig av smittesituasjonen og vaksinering.
Endelig avgjørelse tas på Landstyret i mars 2021. 

Hold av datoene! Mer informasjon kommer i neste nummer av Misjonshilsen.

GODT NYTT ÅR ønskes alle!

Takk for engasjement, forbønn og 

giverglede i 2020


