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“Håp i hengende snøre”

Håp er en glad 
forventning og 

lengsel, forventning 
om evig liv

LEDER
Godt nytt år til alle lesere av Misjonshilsen!
Begrepet «håp»  vil  være tema for LMF hele 
dette året og for sommermøtet til LMF på 
Solborg, Stavanger.

Håp er en glad forventning og lengsel om at 
noe som en ønsker synes skal skje, kommer 
til å gjøre det. Som kristne har vi en forvent-
ning om et evig liv sammen med Jesus, et 
himmelhåp. Menneskelig sett, er håpet det 
halmstrået vi klamrer oss til når vi går gjen-
nom kriser, ulykker, sykdom og tunge stun-
der. Håp er god medisin, og  har helt avgjø-
rende betydning i rehabiliteringsprosseser. 
Her er det viktig å finne håp i håpløsheten.

Vi har det positive uttrykket som å "fatte" 
nytt håp. Vi har også de negative formule-
ringene som å gi opp håpet, miste håpet og 
håpet som brast. Når håpet brister, har livet 
tapt. Håpet er på en måte viktigere enn livet. 
Det er ikke døden og lidelsen som gir håp, 
det er oppstandelsen. Jesus sier: «Jeg er opp-
standelsen og livet, hver den som tror på meg, 
skal leve om han enn dør».

Min mor sa ofte: «Det er håp i hengende 
snøre». Med det mente hun at vi ikke måtte 
miste motet, det er en utvei, alt er ikke øde-
lagt. Hun hjalp oss til å se og finne en vei ut 
av de problemene og uføret vi selv var skyld 
i. Gud hjalp oss mennesker i sin tid til å kom-
me ut av «uføret», han hadde en plan og en 
utvei for oss med sin Sønn. Jesus ble vårt 
frelseshåp.

Jeg elsker å fiske på sjøen med et snøre i 
hånden. I det ligger en forventning, en spen-
ning, et håp og en tro på at jeg vil få noe på 
det snøret. Hvis jeg ikke har troen på at det 
kommer noe fisk, så hadde jeg ikke fisket. Jeg 
må gjøre noe aktivt selv. Fiskesnøret kan ikke 
ligge i båten, det må brukes og så tro at det 
kommer fisk. Jeg  må derfor kaste mitt garn 
over ripa på båten og satse på at jeg får fisk.                                                                                                                              
Det ER håp i et hengende snøre. Mist ikke 
motet og gi ikke opp. 

Jeg har nynnet på en av Bjørn Eidsvågs san-
ger. Siste vers er slik:

«Håpet tar de aldri fra oss, vi gir aldri opp 
Kosmos finnes midt i kaos, vi gir aldri opp

Vi driver fram på opprørt hav, vi gir aldri opp 
ved kraften fra den tomme grav

gi oss aldri opp.
Fredstanker, framtid og håp er drømmen om 

oss".

Ja. i kraften fra den tomme grav. gav Gud 
oss det håpet som er det evangelium vi i 
LMF forkynner her i Norge og til hele ver-
den.

Anne Lise Bakken
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V      i kommer snart tilbage sagde Abraham 
i 1.Mos. 22,5. Han var på vej for at ofre 
sin søn Isak på Guds befaling. Løfte-
sønnen! Gud havde lovet, at Isak skulle 

være stamfar til et talrigt folk. Guds løfter holder. 
Det kunne Abraham stole på. Der var håb om søn-
nens frelse. Ja, ikke kun håb, men vished! Men --- 
Det er ikke let at stole på Guds løfter, når det svære 
er over os. Prøvelser, sygdom og dødsfald blandt 
vores nærmeste. Vi ved at vi er i Guds varetægt. 
Men --- Det er hårdt ved os.

Der er ingen grund til at tro andet, end at det også 
var hårdt ved Abraham. Meget i verden er ændret 
siden Abrahams tid. Men Abraham var som vi er: 
En synder i syndens verden. Det påvirker vores 
tillid til Gud og vores håb om at komme igennem 
det svære. Stolede Abraham fuldt og fast på, at Gud 
ville redde Isak? Var hans håb stærkt eller svagt? 
Vaklede han? Han var en synder som vi.

Abraham handlede på Guds befaling, og Gud greb 
ind i tide! Vi kender historien, og mange andre his-
torier i Bibelen, der viser, at vi kan stole på Guds 
løfter. Det privilegium havde Abraham ikke. Dog 
kan vi læse i Hebr.11,19: Abraham regnede nemlig 
med, at Gud kunne oprejse Isak fra de døde, hvis 
det skulle være.

Vi har endnu et fortrin i forhold til Abraham: 
Vi ved, at Jesus blev oprejst fra de døde. Vi kan 
sætte alt vores håb til ham. Vi hører sammen med 
Jesus i hans død og i hans opstandelse. Der er et 
andet løfte, der giver håb: Mt. 28.20: Jeg er altid 
hos jer. Det gælder også, når vores håb bliver svagt 
og vi vakler. Vores håb gælder jo ikke vores egen 
styrke, men den styrke, der er i Jesus. 

Vores illustration er fra Angkor-templet Bayon og 
forestiller en såret kriger, der hjælpes ned af sin 
krigselefant. Ulykke og død kan ramme pludseligt. 
Så er det afgørende at vide, hvor der er håb.

Tre spørsmål:
1: Hva kan vi lære av Abraham og hans historie?
2: Hva betyr Guds løfter i ditt liv?
3: Hva gir deg håp i krevende dager?

Finn Kier Hansen, 
daglig leder i 
Dansk LMF og 
prest for Tylstrup 
Frikirke,
Misjonsforbundet

         Skrevet av Finn Kier-Hansen, daglig leder LMF- Danmark 

HÅP
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 Skrevet av Anna-Marie Lauenstein, kirkeudviklingskonsulent

Billedet er fra det søndagsskolemateriale, 
som bruges i de lutherske kirker i den 
nordvestlige del af Tanzania.

Bøn: Gud, giv mig håb, når uro og frygt rammer 
mig. Jesus, giv mig tro på, at du er stærkere end 
stormen i mit liv. Helligånd, hold håbet i live, når 
alt synes dødt.

Ord fra Bibelen: Matt 8, 23-27, Jesus gik om bord 
i en båd, og hans disciple fulgte ham.  Da blev der 
et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bøl-
gerne. Men han sov.  Og de kom hen og vækkede 
ham og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!«  Men 
han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidettro-
ende?« Da rejste han sig og truede ad storm og sø, 
og det blev helt blikstille.  Men folk undrede sig 
og sagde: »Hvem er han, siden både storm og sø 
adlyder ham?.

Betragtning: Vi kan synge lovsange til Gud for 
derigennem at blive mindet om HAM og fornyet 
i håbet, om at forandring er mulig selv under van-
skelige forhold. Når vi råber til Jesus i vores nød, er 
det fordi vi håber på Hans forandrende handling. 
Når vi råber, er det fordi vi håber.  Vi kan håbe, at 
det gode gentager sig og får vedblivende magt i 
vores eller andres hverdag. Uvejret i vores liv kan 
skyldes tanker og handlinger fra vores eget indre, 
også der kan vi råbe og håbe, at Gud vil forbarme 

sig over os. Det stærkeste håb i den kristne tro, er 
håbet om indfrielsen af Guds løfte til os, om en 
evighed hjemme hos Ham.

Refleksion: 
1: Hvordan giver du Gud plads i din hverdag, som 
er omgivet af vilkår og strukturer, som kan tage 
håbet fra dig? 
2: Forestil dig at Jesus sover lige ved siden af dig 
nu hvor stormen raser. 
3: Hvad vil du sige til Ham og hvordan svarer han 
dig?

Samtale på vandringen: Gud, vi råber til dig i 
vores nød, og vi håber på, at du forbarmer dig og 
hjælper os ud af vores lidelser. Du kan gøre stor-
men til en hvisken og lægge havets bølger. Du kan 
forvandle ørken til oase og den tørreste jord til 
klare kilder. Kristus, når alt håb er ude, da giv os 
mod til at gå derud.  

Formen på andagten er 
inspireret af El Camino 
udviklet af Bibellæser-
Ringen i Danmark.

Anna-Marie er uddannet lærer og har undervist i 
folkeskolen i 13 år. Fra 2007-2011 var hun engage-
ret som frivillig netværkskonsulent for Danmission 
på Lolland-Falster. Utsendt av Danmission i Tanzania

HÅP FOR I MORGEN



6

 TEMA: 
Kom, 

for nå er alt ferdig
 

I år går gaven til prosjektet Slovenia 

 Kvinnenes 
internasjonale 

bønnedag

Bibelselskapet i Slovenia starter et prosjekt der Bibelen blir et sentralt hjelpemiddel i pro-
sessen med å helbrede traumer og fornye relasjonen mellom sårede mennesker og Gud.

I Slovenia sliter mange med traumer og depresjon etter forhold som har hatt negativ 
innvirkning på både individ og samfunn: alkoholisme, rusmisbruk, vold i familien, skilsmis-

ser, selvmord og traumer etter krig og politisk usikkerhet. Kvinnene er særlig utsatt. 

Visjon: 
Å være et samlingspunkt for ulike kirker, grupper og bevegelser. Å nære og styrke gode kir-

kelige relasjoner på mange ulike områder. 

Mål: 
 Å utdanne 20 – 30 personer som kan være tilretteleggere og drive sine egne traume- 

grupper ulike steder i Slovenia. 
Mange av deltakerne vil være kvinner som selv har ulike indre sår og problemer.

 Å oversette materiell til slovensk.

Hjertelig takk for gaven til prosjektet Surinam 2018 «All Guds gjerning er god» 
kr 325 000 

 Fredag           
 1.mars
 2019

 
  Årets prosjekt:

Å behandle 
traumer
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  Bønnestund

  Alle utsendingenes arbeid rundt i verden 
  Alle gruppene rundt omkring i landet
  LMF på Madagaskar
  Alle LMF-utsendingene
  Misjonærbarna ute og hjemme
  Gruppelederne
  Enkeltmedlemmene
  Økonomien i LMF
  LMFs landsstyreleder,  landsstyre og LMF- ansatte
  LMF i de andre nordiske landene
  Alle samarbeidsorganisasjonene /-kirkene til LMF
  Fred i Midtøsten
  Storting og regjering
  Kongen og hans hus
  Sommermøtet 2019 på Solborg, Stavanger
  Prosjekter og personer som er nevnt i dette bladet 

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

arbeidere
for å høste inn grøden sin. 

Matt 9,37 b-38

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

Vår Far i himmelen!
 La navnet ditt helliges.

 La riket ditt komme.
 La viljen din skje på jorden

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

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

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

 og makten og æren i evighet.

 Amen.
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Helsing frå Kiabakari Bibelhøgskule, Tanzania 

Kjære dere i LMF!

Mange forandringar 
Sidan sist har det skjedd mange forandringar her på Kiabakari. Trist å ta avskjed med to familiar som har 
flytta:  ein norsk og ein dansk.  Me har fått ny rektor, ny lærar og ein ny tilsett på landbruksavdelinga. 
Geir Tore lærer opp den nye læraren, som skal overta oppgåvene som undervisningsleder. 
Den norske grendeskulen er nå dessverre avvikla etter 17 år – det er ingen fleire norske elevar igjen her i 
Mara. I haust vart skulebygget dansk ‘lilleskole’. Margunn starta hausten med å vera vikarlærar i eit anna 
land i to månader. Nå vert hennar jobb å vera konsulent og lærar på bibelhøgskulen. 
Her i Tanzania har NLM berre to einingar igjen fram til sommaren 2019. Beklagelegvis er me dei siste 
i Mara fylke. 

Seminar for søndagsskulelærarar 
Denne helga hadde me eit knallbra kurs for søndagsskulelærarar! Me skulle berre ønska at det hadde 
kome så mange fleire. Barna er ikkje prioritert nok her i kulturen. Be gjerne om at fleire må få auga opp 
for kor viktig det er at barna får opplæring frå dei er små. Dei er trass alt framtidas kyrkje!  

Nytt kull i januar 

Studentane på bibelhøgskulen har berre kort tid igjen før dei sluttar av dette skuleåret. Me håpar på 
mange fleire studentar til neste år, til det nye kullet i januar. Neste år vert det eittårig bibelkurs og andre 
(og siste) året på utdanninga til evangelistar og menighetsarbeidarar.  
Som NLM sine utsendinger til Kiabakari Bibelskole i Tanzania er vi svært glade for fantastiske muligheter 
til å få vitne om Jesus for 19 bibelskoleelever dette året. Be om mange nye elever til nytt skoleår fra januar. 
Takk for forbønn! 

Margunn og Geir Tore har vært utsendt av Norsk Luthersk Misjonssamband i 4 perioder til Tanzania.

Skrevet av  NLM/LMF-utsendingene Margunn H og Geir Tore Salmelid
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Hilsen fra Oslo

Kjære trofaste LMF’ere

Det er med glede jeg skriver denne julehilsen fra 
NMS sitt Oslo-kontor i Bernhard Getz’ gate. Er 
ikke Marit lenger misjonær i Etiopia tenker kanskje 
du? På dette kan jeg trygt svare at jo det er jeg, men 
basen min er nå byttet ut med Oslo. Jeg er nemlig 
så privilegert å få lov til å jobbe ’med verden fra 
Oslo’ som ei venninne sa det. Uttrykket reflekterer  
noe nytt som rører seg og vokser frem i NMS, og 
som er i tråd med organisasjonens forståelse av 
hvordan misjon kan se ut i 2018. 

13.august 2018 ble dagen jeg igjen satte beina 
på norsk jord. Med et tungt, men også fredfullt 
hjerte, forlot Etiopia som bosted. Dette har vært 
en prosess som handler både om personlige valg, 
men også nye muligheter for å kunne jobbe enda 
bredere med NMS sine prosjekt som angår å styrke 
kvinners posisjon i kirke og samfunn. Jeg vil derfor 
gå ned i stilling som rådgiver i prosjektet som jeg 
har hatt ansvar for til nå(WEWEP), samtidig som 
jeg blir rådgiver for 2 nye prosjekt.

Det ene er et prosjekt i Egypt som fokuserer på å 
myndiggjøre sårbare kvinner og menn slik at de kan 
adressere volden de utsettes for og styrke egen selv-
tillit og selvbilde. Det andre er et prosjekt som ko-

ordineres av NMS i samarbeid med partnerkirkene 
våre i Etiopia, Kamerun og Madagaskar: ’Tamar 
Campaign-prosjektet’. Ved å bruke et bibelstudium 
av teksten om Tamar som voldtas av sin halvbror, 
fra 2.Samuelsbok 13.1-22, søker dette prosjektet 
å få kirkene i tale rundt temaet vold mot kvinner. 
Dere vil høre mer om dette prosjektet senere.

Jeg kjenner meg privilegert som får gå inn i tje-
nesten som rådgiver for 3 svært engasjerende og 
viktige prosjekt. Jeg håper erfaringene fra Etiopia 
har utrustet meg til å utvide horisonten til nye land 
og kulturer. På denne bakgunn kan jeg møte disse 
på en god måte og også håndtere utfordringene 
som hører med når en jobber med tematikken som 
disse prosjektene tar for seg. 

Jeg er svært takknemlig for støtten fra LMF, og 
vil spesielt be om forbønn for alt nytt som ligger 
foran i tiden som kommer, og for Guds ledelse og 
frimodighet. 

Guds velsignelse og glede over arbeidet dere står i, 
og over julehøytiden! Jeg gleder meg over å få feire 
julen sammen med min familie i Norge dette året. 

Marit har vært utsendt for NMS( Det Norske 
Misjonsselskap) i Etiopia siden 2013.

Skrevet av NMS/ LMF-utsending Marit Breen
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Pinsemisjonens fredsarbeid 

i Kenya 2016-2020
Pinsemisjonen og FPFK-kirken i Kenya sitt freds-
arbeid er lokalisert i to konfliktområder i Kenya: i 
området rundt Mount Elgon i vest på grensen til 
Uganda, og i området Muhoroni i sør-vest ved Vik-
toriasjøen. Fredsarbeidet i Mount Elgon begynte i 
2009 og oppnådde gode resultater allerede de første 
årene. I den nye prosjektperioden fra 2016-2020 
ville vi bruke lærdommen herfra til også å hjelpe 
andre lokalsamfunn i konflikt. I mai 2017 startet 
vi derfor  opp fredsarbeid i Muhoroni, og arbeidet 
har allerede båret frukter.

Viktige steg mot fredelige løsninger i  Muhoroni 
-konflikten
Konflikten i Muhoroni har hovedsakelig utspilt seg 
mellom to stammer i området – den ene stammen 
er Kalenjin og den andre er Luo. Fredsarbeidet i 
Muhoroni startet med dialogmøter innad i hver 
stamme, og deretter dialogmøter mellom hver 
stamme. Dette er en type fredsmegling og en 
framgangsmåte vi har god erfaring med fra Mo-
unt Elgon. Dialogmøtene handler i stor grad om 
å identifisere årsaker til konflikten, men dem er 
også en viktig arena hvor partene kan snakke om 
hvordan konflikten har påvirket dem som enkelt-
mennesker, familier og lokalsamfunn. Noen har 
familiemedlemmer som har blitt drept, lemlestet 
eller seksuelt misbrukt, har fått husene sine ned-
brent og har måttet flykte, eller har blitt frastjålet 
husdyrene sine og dermed mistet levebrødet sitt. 
Mennesker påvirket av denne konflikten lever med 
dype sår, i frykt for nye angrep, og i sinne mot den 
andre stammen.

Da representanter fra de to stammene først kom 
sammen i dialogmøter våren 2017, var det tydelig 
anspent stemning i lokalet og svært lite interaksjon 
mellom de to gruppene. Men for hvert møte vi had-
de,ble partene mer og mer åpne med hverandre. 
Det bygget seg etterhvert opp en relasjon og en 
hyggelig tone mellom dem. Alle var interessert i å 
få slutt på volden, og skape tryggere lokalsamfunn 
for seg og sine. I det siste møtet på slutten av 2017 
var det god stemning, latter og  noen tok til og med 
«selfies» sammen. Vi så enda en gang at når parter 
i konflikt får hjelp til å snakke sammen så brytes 

muren ned, og man ser hverandre som mennesker. 
Dette er et viktig utgangspunkt for å kunne finne 
gode løsninger sammen. 

Dialogmøtene resulterte videre i at årsaker til kon-
flikten ble identifisert.Hovedsakelig dreier konflikte 
n seg om uklarhet i grenser og eierskap til landom-
råder, stammeritualer som negativt påvirker den 
andre stammen (kvegtyveri o.l.), fordommer mot 
den andre stammen og svakt lederskap til å hånd-
tere konflikter. Det ble opprettet fire komiteer med 
likt antall representanter fra begge stammene som 
skal jobbe aktivt for å jobbe med fire valgte saker. 
Til nå har tre av disse komiteene fått viktig opp-
læring. I saken omkring landeierskap og utydelige 
grenser. Har det blitt avholdt møter med lokalsam-
funnet. I møtene er det drevet opplysningsarbeid 
om lover og rettigheter angående land, avklart 
usikkerheter, og avmystifisert en del myter.

De lokale FPFK-kirkene i Muhoroni har også vært 
splittet og preget av konflikten. Derfor har 75 kirke-
ledere deltatt i egne dialogmøter og fått opplæring 
i konflikthåndtering i 2018. Dette vil være med på 
å forankre en god fredsprosess i lokalsamfunnet, i 
tillegg til  å styrke FPFK-kirken som en fredsaktør 
i Kenya.
Fredsarbeidet har også etablert et varslingssys-
tem hvor lokalbefolkningen kan rapportere inn til 
fredsarbeidet dersom det skulle være en hendelse 
som kan eskalere konflikten. Erfaring fra Mount 
Elgon har vist at et slikt varslingssystem har vært 



viktig i enkelte tilfeller for å avverge angrep eller 
motangrep, og er et verktøy for å forebygge vold 
og avverge eskalering av vold.

Tidligere prosjektleder i fredsarbeidet (2009-2016), 
Festus Mukoya, startet i august 2018 på en doktor-
grad ved Universitetet i Oslo hvor oppgaven er å se 
på hvordan dette varslingssystemet for rapporte-
ring av voldsutløsende faktorer kan bidra positivt 
i håndtering av konflikter. Varslingssystemet er et 
godt eksempel på hvordan teknologi kan brukes i 
konflikthåndtering.

Økt konflikt og voldsnivå i Mount Elgon som 
følge av valget i 2017.
Konfliktnivået i Kenya er nært knyttet til politik-
ken og har lenge hatt en tendens til å øke rundt et 
valg. Derfor er valg en viktig «test» på hvor stabilt 
fredsarbeidet er. I tiden før, rundt og etter presi-
dentvalget i Kenya i august 2017, erfarte Mount 
Elgon en eskalering i voldshendelser. Det oppsto 
frykt og sinne i lokalbefolkningen. Pinsemisjonens 
fredsarbeid – i samarbeid med politiet og sikker-
hetsgrupper – håndterte dette raskt med å gå i di-
alog med stammeledere og andre viktige aktører, 
spre budskapet om fredelige løsninger som nedfelt i 
fredsavtalen fra 2011, og oppfordre folk til å forhol-
de seg i ro. Den økte volden kom hovedsakelig som 
følge av politiske provokasjoner og tilstedeværelsen 
av fattige og kriminelle grupperinger. Vi ser at selv 
om man klarte å bevare freden i Mount Elgon i 
2017 og inn i 2018, så er det en skjør fred, og flere 
tiltak er nå igangsatt for å styrke den. Noen av disse 
tiltakene er å oppfylle de siste gjenværende punk-
tene i fredsavtalen, drive et bredere forsoningsar-
beid på grasrota, og å hjelpe flere marginaliserte 
grupper i området, f.eks de foreldreløse barna som 
vokste opp i etterkant av den voldelige konflikten 
i 2006-08. 

Kenya erfarte et svært spesielt presidentvalg i 
2017, som til og med til tider nådde norske medier. 
Høyesterett i Kenya valgte en måned etter valget 
å annullere valget – noe som aldri før har skjedd i 
noe afrikansk land – på grunn av valgjuks. Promi-
nente dommere og medlemmer av valgkomiteen 

ble truet på livet og noen valgte å flykte. I det nye 
presidentvalget nektet den andre presidentkan-
didaten å stille, og den tidligere presidenten vant 
dermed uten å ha en motkandidat. Dette skisse-
rer noen av utfordringene som fører til konflikt på 
grasrota i Kenya. Det krever mye av befolkningen 
å stå imot disse utfordringene– spesielt i en sårbar 
situasjon som ung og fattig, uten de store fram-
tidsutsiktene.
Fred og utvikling går hånd i hånd. Det krever lang-
siktig innsats. 

Vi takker Lærernes Misjonsforbund for at dere er 
med på å støtte et så viktig arbeid som dette freds-
arbeidet i Kenya er! På vegne av lokalbefolkningen 
i Muhoroni og Mount Elgon og vår partnerkirke i 
Kenya, FPFK, tusen takk for deres uvurderlige støtte!

Skrevet av prosjektrådgiver Eva K. Holhjem i Pin-
semisjon( Pinsevennenes ytre misjon)

LMF støttet dette prosjektet 
med kr 40.000 i 2018.  
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Religiøs lese- og skriftkultur formidlet 
gjennom misjonsskoler 

Helt fra begynnelsen ble misjonærene gjen-
nom Det Norske Misjonsselskaps (NMS) 
misjonærinstruks oppfordret til å drive 
skolearbeid. Skolens viktigste oppgave var 

å sikre kristendomsopplæring hos barn og unge. 
Misjonens skolearbeid opererte imidlertid ikke i 
et vakuum, men forholdt seg til den politiske kon-
teksten. 

Et tydelig mandat
I misjonærinstruksen fra 1933 kan vi lese at skoler 
skal opprettes og at kristendomsundervisningen og 
den personlige påvirkningen må få en fremtreden-
de plass .i  Skolearbeidets bidrag inn i misjonsar-
beidet var altså først og fremst å gi barn og unge 
kristendomskunnskap. I sine skoler fulgte imidler-
tid misjonen også offentlig pensum kontrollert av 
ulike kolonimakter. 
Begrepet religiøs lese- og skriftkultur viser at kris-
tendomsundervisningen handlet om å overføre en 
sosial praksis med spesifikke mål, i dette tilfellet 
religionskunnskap og omvendelse. Religiøs lese- og 
skriftkultur handler ikke bare om å lese og skrive 
religiøse tekster, men også om å synge, tilbe og be, 
noe som ofte involverer «emosjonelle og kropps-
liggjorte former for meningsdannelse». ii  NMS 
formidlet sin Luthersk religiøse lese- og skriftkultur 
til barn og unge i sine skoler gjennom katekismen, 
bibelhistorier, andakt, bønn og sang. 

Misjonens egne skoler 
Franske sekulære lover på Madagaskar i begyn-
nelsen av 1900-tallet hadde stor innvirkning på 
misjonens skolearbeid.  I mitt bidrag til en artikkel-
serie i anledning NMS sitt 175-årsjubileum, har jeg 
skrevet om dette. iii På tross av sekulariseringen, 
fikk misjonen gjennom hele kolonitida fortsette å 
formidle sin Luthersk religiøse lese- og skriftkultur 
på sine skoler. 
 
I Sør-Afrika beholdt misjonsorganisasjoner sin 
dominerende posisjon i undervisning av innfødte 
frem til staten overtok skolene i 1955. Misjonens 
skoler måtte følge statens undervisningsplan i kris-

tendomskunnskap, men i tillegg sørget de for å lære 
barn og unge i deres skoler Lutherske troslære og 
tradisjon. Her spilte katekismen med de ti bud, fa-
dervår og troens artikler en viktig rolle. 

Offentlige skoler 
Sommeren 1941 skriver NMS`tillitsmann til 
misjonærene at det nå blir lov å undervise i religi-
on i offentlige skoler.v   Hvorfor ble dette plutselig 
mulig i en fransk koloni? I august 1940 havna Ma-
dagaskar i hendene på Vichy regimet som styrte 
deler av Frankrike og samarbeidet med Nazi-Tysk-
land.  Noe av det første Vichy gjorde var å innføre 
religionsundervisning for elever i offentlige skoler. 
Elevene skulle nå, to ganger i uka, begynne på sko-
len en time senere for å kunne gå innom kirka først. 
Misjonærene var fornøyde med denne «glimrende 
anledning til å vinne Madagaskars barn og unge for 
Kristus». vi  I mai/september 1942 gjorde Britiske 
styrker en ende på Vichy styret og overlot landet til 
de frie franske styrker ledet av Charles de Gaulle. 
Når Vichy forlot øya, var misjonærene glade, men 
de var også usikre på om de kunne fortsette med 
kristedomundervisning i offentlige skoler. Prester 
og evangelister fikk fortsette dette arbeidet enda 
noen år, men religionsundervisningen skulle aldri 
finne sted i skolen og læreren skulle aldri be elev-
ene gå til undervisningen. De skulle fritt få velge 
dette selv.

I september 1954 samlet NMSmisjonærene i 
Sør-Afrika seg til en ekstraordinær konferanse. 
Deres skolearbeid, som hadde spilt en særdeles vik-
tig rolle, var blitt bygget opp ved hjelp av offentlig 
støtte. Nå stod de foran valget mellom å stenge 
skolene av samvittighetsgrunner eller overgi dem 
til apartheidstyret. Misjonærene var sterkt kritiske 
til den nye skoleloven av 1953, «Bantu Education», 
og ideologien bak. Konferansen vedtok imidlertid 
å gå inn for å overgi skolene til staten med den 
begrunnelse at dette var deres plikt om de fort-
satt ønsket å gjøre sin «innflytelse gjeldende i våre 
skoler, kristelig og kunnskapsmessig».  vii Selv om 
skolene ble overtatt av staten, fikk lærerne, som 

Ellen Vea Rosnes, Førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole 
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mange var opplært gjennom misjonen, fortsette i 
sin jobb. I tillegg fikk misjonen lov av myndighete-
ne til å fortsatt fremme Luthersk religiøse lese- og 
skriftpraksiser i disse skolene.    
 
 
Oppsummering
Det primære målet med misjonens skoler var først 
og fremst kristendomsundervisning. Mulighetene 
for å gjøre dette gjennom egne private skoler og 
offentlige skoler var avhengig av den politiske kon-
teksten misjonærene opererte innenfor. Selv om 
de kunne være uenige med regimer og ideologier 
i de ulike kontekstene, omfavnet de mulighetene 
til å formidle Luthersk religiøs lese- og skriftkultur.
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i: NMS (1933). Instruks for Det Norske Misjonsselskaps 
misjonærer 1933, VID-MDA/A-1045/D/Db/0928/2.
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10.1080/17457823.2016.1277773.
 iii: Rosnes, E. V. (2017). Skole og misjon: læring til tro eller 
læring til liv? I Sendt sammen. NMS i 175 år. K. Aano (Red). 
Stavanger, Hertervig Forlag: 119-127.
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Vestkyst. Det norske Misjonsselskaps barneblad. Stavanger. 
42: 106-108.
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Malgachisation. Mission Education during War and Rebelli-
on in French Colonial Madagascar in the 1940s." History of 
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vii: NMS (1954). Referat fra ekstra konferanse på Kwa Mon-
di 4. sept, VID_MA_A-1045_Konf_ref_SA_1954-ekstra-
konf. 
viii: Normann, E. M. (1950). Tante Ella Marie fotograferer og 
forteller. Kom og Se. 8: 8-9 
ix:  Rosnes, E. V. (under publisering). The Norwegian Missi-
on’s Literacy Work in Colonial and Independent Ma-
dagascar. New York, Routledge.
 

Barneskolen i Tulear

Ellen Vea Rosnes tok en doktorgrad i Literacy 
med fokus på Det Norske Misjonsselskaps 
(NMS) lese- og skriftkulturelle arbeid på 

Madagaskar (1920-1970) ved Universitetet i 
Stavanger i 2015.  

I disse tider publiseres hennes arbeid i boka  
«The Norwegian Mission’s Literacy Work in 

Colonial and Independent Madagascar».   
I sin stilling ved VID, forsker Rosnes nå på 

lignende tema i Sør-Afrika (1940-1955). Data-
grunnlaget for hennes forskning er arkivma-
teriale og intervju med tidligere elever, lærere 
og misjonærer ved misjonens skoler på denne 

tiden. 
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Skrevet av Konstanse Raen, tidligere misjonær i Kamerun

Den nye songboka klar på språket Pere 

Takk til LMF som har gjort det mogeleg 
for nye pere-generasjonar å prise Gud 
på sitt eige språk og tonar.

Det var laurdag kveld den 2. desember 2017, dagen 
før innviingsfesten for den nye bibelutgåva på Pere. 
Ungdomskoret i Gadjiwan hadde tillyst konsert i 
kyrkja og folk i alle aldrar strøymde til. Eg fann 
meg ein plass saman med bestemødrene som sat 
litt bak for å få god oversikt. Etter litt venting på å 
få i gang lysaggregatet, kom koret på vel 30 unge 
dansande inn med grasiøse bevegelsar og stor 
songglede. Dirigenten ønska velkommen og sa: 
«I kveld skal vi feire at vi i morgon skal få ny bibel 
på vårt eige språk. Difor blir alle songane i kveld 
på pere!» Og slik blei det.

Ingen kristne songar på pere
For meg blei det ei vandring tilbake til 1972 då vi 
starta som nye misjonærar i Gadjiwan. Då fanst det 
faktisk ikkje ein einaste kristen song på pere! Gud-
steneste, tale, songar, alt gjekk føre seg på fulani 
og litt mbum. I dagleglivet var rytme og songar på 
pere ein naturleg del av livet både til fest og arbeid, 
men ikkje i kyrkja. Grunnen var enkel nok. Ein 
kristen song må ha tekst, og det hadde dei ikkje 
så lenge det ikkje var gjort bibelomsetjing til pere. 
Misjonærane prøvde somme tider å be ein pere om 
å omsette talen dei held på fulani til pere. «Men 
det er mest same språket,» sa dei, «vi kan kjenne 
igjen mange av orda frå fulani når dei omset til 
pere.»  Men grunnen var ikkje at språka var like, 
dei tilhøyrer faktisk to forskjellege språkfamiliar. 
Problemet  var at omsetjaren ikkje greidde å finne 
rette pereord for religiøse kristne omgrep på spar-
ket, så dermed lånte han fulaniordet misjonæren 
brukte i staden. Det gjaldt viktige termar som synd, 
nåde, frelse, tilgjeving og Heilag Ande. Misjonæren 
kjende lånordet igjen, men kva forstod den som 
berre kunne pere?

Toure Jeanne laga ein song
Så snart vi hadde fått laga alfabet og begynt å om-
sette tekstar frå Bibelen, let vi folk lære «minne-

vers» i kyrkja som del av søndags-gudstenesta. Så 
blei dei oppfordra til å lage ein song av det som vi 
kunne syngja i kyrkja. Men tida gjekk og ingenting 
hende. Folk sa det var altfor vanskeleg. Heilt til ein 
kveld som eg hugsar spesielt godt. Eg sat åleine 
med parafinlampa i stova då eg høyrde det tusla 
utafor og nokon ropte inngangshelsing, «Her er 
folk utafor!»  Det var kateket Jean som kom på 
sein visitt saman med kone og barn. Eg undrast 
på om noko stod på? Jau, Jean kunne forklara at 
kona Toure hadde laga ein song som eg måtte ta 
opp på kassettspelaren. «For visst ho legg seg no, 
kan ho ha gløymt songen i morgon tidleg,» sa han. 
Dermed song ho ein song laga av Joh. 3.16. Det blei 
ein av dei første kristne songane på pere, og fleire 
fylgde. Kvart år vart det arrangert Grand Prix i 
kyrkja der vi song nye songar og heldt avstemming. 
På ei avstemming hadde vi ein stol som premie, 
elles var det vaskesåper og kladdebøker som var 
populære premiar. Ein lærar, Missa Michel, dukka 
opp med ei heil kladdebok med songar som var 
omsette frå nabospråka. Men dei mest populære 
songane kom frå ei blind dame som heitte Adda. 
Ho hadde mist synet i ungdomen og hadde aldri 
fått gå på skole, men hadde eit hjarte som fryda seg 
over evangeliet. Kateketen som underviste henne 
sa: «For dei fleste som høyrer forkynning, går det 
inn og ut. Hos Adda går det inn i hjarta og blir 
der!» Og så kom det tilbake i små perler av ekte 
peresongar bygt på deira originale rytmar. Vi tok 
songane opp på kassettspelar og lærde dei i kyr-
kja med trommer og rytmeinstrument. Det skapte 
entusiasme og trøkk og alle song med.
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Ny songbok sponsa av LMF
Den første trykte songboka kom ut i 1986. Boka 
er den mest brukte reiskapen for kristne som 
kan lese, og er obligatorisk  til morgonandakt, 
husmøte og gudsteneste. Problemet var berre at 
bøkene tok slutt for eit par år sidan, og dei som 
fanst var utslitne og mangla sider  etter 20-30 
års bruk. Det var akutt naud for eit nytt opplag 
og litteraturkomiteen leita etter løysingar. LMF 
hadde alt sponsa Perelitteraturen med pengar til 
leseopplæring; kunne dei og vere med å sponse 
ei ny songbok? 

Ein søknad vart laga, og svaret vart ja. I søknaden 
stod det at alt redigeringsarbeidet måtte gjerast 
lokalt slik at LMFpengane kunne bli brukt til 
trykkinga av eit større opplag. Då blei bøkene 
billegare og fleire. Ein revisjons-komité besøkte 
så alle menighetene for å ta opp nye songar og 
diskutere kva som eventuelt skulle ut. Songane 
blei så skrivne inn på data i Gadjiwan og sendt til 
trykkeriet i Ngaoundere. Dette har tatt tid, både 
med layout og kontroll. Først no i november var 
alt klart til trykking. Med støtta frå  LMF, og ein 
del tidlegare misjonærar, blir det no trykt i eit 
større opplag som skal seljast. Inntektene skal bli 
brukt til eit rullerande fond for litteraturarbeidet. 
Det er mange som venter med iver på den nye 
songboka, og somme har allereie skrive seg på 
liste for å sikre seg ny bok! 

Komiteen seier takk, takk, tusen takk til LMF som 
har gjort dette mogeleg!
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Jeg vil lære hvordan jeg skal gi denne medisinen videre! 

Foran oss over lunchbordet sitter tre unge etiopiske 
menn. De er alle misjonærer i øst-Etiopia, blant en 
befolkning som er 99 % muslimer. 
”La meg være helt ærlig; jeg kjenner ikke de jeg er 

misjonær blant”, sier den ene. ”Jeg tilbringer mesteparten av 
tiden min sammen med folk jeg kjenner, folk som snakker 
samme språk som meg. Nå begynner jeg å forstå at dette ikke 
er særlig effektivt og at det ikke har vært riktig av meg å velge 
den letteste veien”,sier han tankefullt og ser på kameraten. 

Kameraten forteller litt om sin vei til å bli misjonær, og hvor-
dan han fikk kultursjokk da han først dro østover. Han var 
full av iver for å fortelle om Jesus, men hadde ikke ferdigheter 
til å vite hvordan han skulle gå frem, særlig med tanke på å 
lære den lokale  kulturen og språket. 

” På dette kurset har jeg lært hvordan jeg kan gi Guds me-
disin, Kristus, videre til andre”, sier han da vi oppsummerte 
kurset siste dagen. 

Den siste månden har vi gjennom språkskolen holdt tre kurs 
i det vi kaller CCT, eller Cross Cultural Training.
Kursopplegget vi bruker er basert på Greg Thomson's "Pre-
field"- kurs, som vi så har tilpasset vår hverdag og oversatt 
til amharisk og oromo. Derfor tar vi ikke æren for de gode 
resultatene. Det får Greg og Gud ta!. 

Et kurs i Mekele i nord, et i Dire Dawa i øst og et her i Addis 
Abeba for folk som arbeider i øst. Tilsammen har over 90 
deltakere fra områder med 9 ulike språk deltatt. Desverre er 
de fleste blitt sendt avgårde uten særlig utrustning i hvordan 
man skal tilegne seg språk eller kultur, og flere har slitt med 
frykt for ”de andre”, deres mat, ritualer osv. ”Nå har jeg fått 
nytt mot til å delta i livene til mine muslimske naboer., Jeg 
gleder meg til å reise tilbake”, sier en av kvinnene. 

Medisinen for brutte liv, Kristus, fortsetter å bli delt over 
den ganske jord. Gjennom sprukne kar, gjennom folk som 
oss, for å vise at den rike kraften vi har, er fra Gud, ikke fra 
oss selv (2.Kor 4,7).  

Berit er utsendt av Promissio( tidl Dansk Etiopia Misjon)

Skrevet av Berit Østby, utsendt av Promissio og støttet av LMF
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Veien videre for skoledrift i 2019.

Kjære LMF-venner
Riktig godt nyttår. Det er mer enn trekvart år 
siden dere hørte fra meg sist og i mellomtiden 
har julekort og brev strømmet inn fra de mange 

gruppene, med gode ord og sterke vitnesbyrd om at dere 
står med i arbeidet. Jeg har ikke muligheten til å svare hver 
av dere personlig, men sier TAKK gjennom bladet. Takk 
for at dere står med i bønn og gaver. Må Gud velsigne dere 
rikt for innsatsen dere gjør i LMF og takk for at dere regner 
meg som deres utsending. 

Jeg er fortsatt rådgiver tilknyttet en ny High School i Eti-
opia, men siden sist dere hørte fra meg har jeg hatt noen 
måneder i Norge. Skolen jeg arbeider ved utvikles og drives 
i et samarbeid mellom NLM (Norsk Luthersk Misjonssam-
band) og en lokal kirke i Etiopia, Mekane Yesus (EECMY). 

I sommer gikk den første femårsfasen av samarbeidsavtalen 
om skolen ut, og siden vi gjennom det siste året ikke har 
hatt et sammenfallende syn på skolens fremdrift har sam-
arbeidet denne høsten delvis blitt lagt på is. I stedet har det 
vært gjentatte samtaler mellom representanter for NLM og 
EECMY for å lete etter et felles grunnlag for videre samar-
beid. Utfallet har blitt enighet som å begynne arbeidet med 
en ny samarbeidsavtale. Dette arbeidet starter opp i januar. 

NLM håper at avtalen kan være ferdig utarbeidet og signert 
i løpet av våren og planen er at EECMY og NLM fortsetter 
skoleutviklingsarbeidet sammen fra sommeren 2019. 

Disse månedene i Norge har jeg hatt noe tid til faglig opp-
datering med studier, men i januar returnerer jeg til Etiopia 
og skolen. Fokus denne våren vil primært være å utarbeide 
en solid samarbeidsavtale sammen med rådgiveroppgaver 
ved skolen. 

Veldig takknemlig om dere vil fortsette å nevne meg og 
arbeidet i bønnene deres. At skolen må bli en institusjon 
til glede og nytte for lokalmiljøet i byen og for Guds Rikes 
fremgang. 

 Skrevet av Dagrun Dyrhol, NLM/LMF-utsending i Etiopia

Bønneemne:

At skolen må bli
 en institusjon 

til glede og nytte 
for 

lokalmiljøet 
i byen 

og 
for 

Guds Rikes 
fremgang. 
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Bli med på tur til Israel

Mini-studietur om historie og nåtid, natur og mennesker

Jeg har meldt meg på denne turen, og jeg er relativt kresen når det gjelder turopplegg, sier Annbjørg 
E.Hesselberg, tidligere Landstyre-leder. Det hadde vært hyggelig med flere deltakere fra LMF! 

Vår utsending Elisabeth Levy, som mange kjenner fra de siste sommermøtene, vil møte oss på Caspari 
Center i Jerusalem.
Turen er mest for dem som allerede har vært på tur til Israel og som gjerne vil erfare noe nytt: oppleve 
naturen, menneskene og dagens samfunn, få nærhet til historien.  Mange imperier har styrt dette området. 
De to siste var det ottomanske og det engelske. Det er tydelige spor etter dem. Vi får høre om hendelser 
som forberedte veien for dagens samfunn. Det er planlagt noen forelesninger underveis. 
Reiseleder Andreas Johansson, prest, tidl. Israelsmisjonens leder for arbeidet i Israel er meget godt kva-
lifisert.
Det blir møter med søsken i troen på Jesus - både av jødisk og arabisk bakgrunn. De er representanter 
for menigheter/organisasjoner med gleder og utfordringer, engasjement og fellesskap i tjenesten for å 
styrke de troende og nå ut med evangeliet til alle folkegruppene i landet.

Avreisedato 02.04.2019. Varighet 10 dager. Pris fra 23 125,- .http://plussreiser.no/reiser/erez-israel-
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LMF på stand

Den norske kirkes Trosopplæringskonferanse 
som avholdes hver høst samler ca 1000 menne-
sker fra hele landet. Vi hadde stand der og traff 
kjente og ukjente. Vi arrangerte LMF-quiz og 100 
mennesker svarte på den.
En spesiell hilsen til LMF-erne som kom innom 
og de nye kontaktene og medlemmene vi pratet 
med.

Informasjonsmedarbeider Oddrun represen-
terte oss på Kristne Friskolers forbunds leder-
samling i oktober på Gardermoen. 
Oddrun snakket med  mange av deltakerne 
og har avtalt flere skolebesøk på Vestlandet , 
i Trøndelag og Østlandet som en følge av vår 
stand.
På Østlandske lærerstevne var vi representert 
begge dager og vi fikk kontakt med mange. 
Noen kjente LMF  fra før av mens for andre var 
vi en ukjent aktør. Vi fikk spennende samtaler 
og nye kontakter

Østlandets lærerstevne, Oslo

Kjenner du til noen skoler 

vi kan besøke?
Ta gjerne kontakt med kontoret.
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Å gi en velsignelse

GAVER TIL SØNDAGSSKOLEN I FINNMARK

Den siste tiden har vi prøvd noe nytt og spennende 
i Finnmark. Søndagsskolen har laget et giroinnstikk 
der vi har bilde fra en lokal søndagsskole i Finn-
mark og et sitat fra en søndagsskoleleder. Så har vi 
kontaktet lokale aviser i Finnmark og spurt om vi 
kan inngå avtale om å ha giroinnstikk i lokalavisa 
fra søndagsskolen. Ikke alle aviser har villet  gå inn 
på en slik avtale, men vi fikk ja fra tre aviser: Al-
taposten, Finnmark Dagblad og Finnmarken.
Datoer ble avtalt og giroinnstikket ble sendt til 
trykkeri. Vi la også ved et kort med Herrens velsig-
nelse i en konvolutt som skulle legges i alle avisene.
Så var det bare å vente og be!

Hvordan ville dette bli mottatt? 
Ville noen bli glade?
Ville abonnentene bli sinte? 
Ville vi treffe hjertene på noen lesere slik at de ville 
gi en gave til søndagsskolen? Det er vanskelig å vite 
om folk som ikke kjenner søndagsskolen, vil bli 
glade eller sinte over å lese om at søndagsskolen 
finnes også i dag! Også i Finnmark! 

Jeg plukket ut et sitat fra en av søndagsskolelederne 
i Tana,  Lars Smeland, som sa det slik:

”Den kristne troen er grunnlaget for kulturen vår. 
For å kunne møte andre kulturer og religioner med 
respekt og forståelse, må en være trygg på sitt eget 
ståsted. På søndagsskolen blir vi kjent med de gode 
verdiene vi har i egen kultur.”

Etter at dette giroinnstikket kom i avisene i Finn-
mark, har det jevnt kommet inn gaver og tilbake-
meldinger om glede over at søndagsskolen finnes 
og lever  i Finnmark. Alle som gir en gave på disse 
giroene, har også fått tilsendt et personlig, hånd-
skrevet kort med takk for gaven.
Det er stor glede over å ha fått med nye støttespille-
re lokalt i Finnmark som vi kan sende informasjon 
om søndagsskolen til.
Vi har gjort søndagsskolen synlig på en ny arena i 
Finnmark! Jeg tror det er viktig å være synlig også 
utenfor våre tradisjonelle arenaer.
Vær med å be om at søndagsskolen i Finnmark må 
få oppleve vekst i antall søndagsskoler og i antall 
barn og ledere som vil være med!
 
Ragnhild er bosatt i Oslo og har ansvar for å følge 
opp  søndagsskolene i Finnmark med jevnlige besøk. 
LMF støtter Ragnhild sin stilling med kr 100.000 
i året.

Skrevet av Ragnhild Knotten, søndagsskolekonsulent i Finnmark
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   Gaver fra gruppene pr 31.12.2018

Alta*                             14400.-
Arendal og omegn            18000.-              
Askvoll                               9800.-
Bjerkheim                          14980.-
Bodø                                      7600.-
Borgund                              20612.-
Brunlanes/Stavern              15375.-
Bærum*                                   21390.-
Danvik                                   8700.-
Egersund                                5500.-
Eid                                          21700.-
Eidsberg/Mysen                   2000.-
Elverum                                 8045.-
Fana                                       14300.-
Fitjar                                      3300.-  
Fredrikstad                           20950.-
Gol                                       4050.-
Halden                                  16500.-
Hareid/Ulstein                    10500.-
Harstad                             7550.-
Haugesund                          5300.-
Herøy                                   14600.-
Horten og omegn               12000.-
Hurum                                  5050.-
Hå                                          7500.-
Jondal                                    3500.-
Karmøy                                 12000.-
Klepp                                     16580.-
Kristiansand*                     14520.-
Kristiansund og Frei            25194.-
Kvam                                                                                 6250 .-
Larvik                                     11050.-
Leksvik                                   21880.-
Levanger                                12900.-
Lillesand/Birkenes               35300.-
Lyngdal                                  17300.-
Mandal og omegn                10500.-
Mosjøen                                                                     5500.-
Målselv                               12600.-
Måløy                                     4400.-
NedreEiker 0.-                            
Romerike                            13000.-
Nesbyen                                  200.-
Nesjestranda og omegn*        32700.- 

Notodden*                        21400.-      
Nøtterøy                        10000.-
Os                                        7830.-
Oslo*                                     28900.-
Osterøy                           15381.-
Porsgrunn                           18100.-
Rakkestad/Degernes                9600.-
Rana                                      8330.-
Ringerike                              7300.-
Rolvsøy                                  8000.-
Sandefjord*                          71700.-
Sandnes                            28822.-
Sem                                    23000.-
Skien*                                   74780.-
Sotra*                                     28800.-
Steinkjer                               10000.-
Stjørdal*                                 20865.-
Stokke*                                                            8800.-
Stord                                 18150.-
Stranda                                 23100.-
Sunnmøre*                                                              2000.-
Søgne*                                                                       2900-
Time                                      22310-
Tromsø                             5700.-
Trondheim                           31750.-
Vennesla                               6650.-
Volda*                                    17200.-
Voss                                      15700.-
Ørsta                                    2900.-
Ål                                          18100.-
Åsane                                   14350.-

 Da Misjonshilsen gikk i trykken, var ikke de 
endelige tallene klare, se MH 2.19 for regnskap 
2018.
* 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!

Jeg ber om at alle gruppene sjekker summene 
sine og gir meg en tilbakemelding om det ikke 
stemmer  med deres tall. 
Inger Marie A.Oppegård, daglig leder
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Bursdagsgave til LMF

Landsstyret var samlet den 17-18.oktober i 
Tønsberg/ på kontoret til LMF:
Landsstyret hadde bla følgende saker opp til 
behandling:

-Bli kjent med hverandre
-Informasjon om ny medarbeider og hennes 
arbeidsoppgaver
-Evaluering av Generalforsamling 2018
-Budsjett 2019
-Sommermøte 2019
-Gjennomgang av avtalene med våre samar-
beidsorganiasjoner.
-Kvinnenes internasjonale bønnedag

Nytt fra Landsstyret

Da Toril Rønningen Sanna fra Sandefjord fylte 70 år ble hun overrasket 
av mann og barn med en stor fest. Toril hadde prøvd å samle familien 
men det passet aldri. Derfor ble hun veldig overrasket da Misjonshuset 
i Tønsberg var fullt av familie og venner. Gjestene hadde fått beskjed 
om at Toril ønsket seg en gave til LMF. "Mannen min har hørt mye om 
LMF møtene og han vet at jeg er glad i LMF, så de trodde at jeg ville 
sette pris på gave til LMF" sier Toril.

Toril er innom på kontoret til LMF og jeg spør henne: 
Hva betyr LMF for deg? 
LMF møtene i gruppa mi betyr mye med fast struktur, åpent og trygt  
fellesskap og  gode samtaler om menneskelige og åndelig spørsmål.

Toril jobbet tidligerer i bank, men ble utfordret til å være vikar på 
lørdager og det likte jeg. Grunnen til at jeg ble lærer, hadde nok mest 
med søndagsskolen å gjøre. Jeg var søndagsskolelærer mens jeg gikk på 
gymnaset. Jeg oppdaget at lærertalentet ble tent i samvær med søndag-
skolebarna. Det beste med å være lærer var å møte de ulike elevene.
LMF- gruppa har gitt påfyll i en krevende arbeidshverdag og i LMF har 
jeg fått se mer av bredden i misjonsarbeidet og vi lærer stadig noe nytt.
Toril forteller at hun ble utfordret av Ragnhild Veiteberg på lærerskolen 
i Sogndal til å bli medlem.

"Den store gaven til LMF satte en ekstra spiss på den fine feiringen 
min" sier Toril fornøyd.

Landsstyret og daglig leder og informasjonsmedarbeider 
samlet til middag  fredag 17.oktober.
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Mitt møte med LMF
Anne Helene Mangelrød Gjone:

Mitt første møte med LMF var på lærerskolen i Kristiansand i 1968. 
Jeg var med i LMF- gruppa  de fire  årene jeg gikk på lærerskolen.
Jeg glemmer aldri sommermøtet på Solborg som to av oss fra lærer-
skolen fikk være med på. Vi ble sett og løftet fram av trofaste LMF 
damer. De viste en interesse og omsorg for oss unge som satte spor.

Så gikk det mange år før jeg igjen ble med i  LMF. Jeg ble medlem i 
Larvik LMF i 2018 og føler på en måte at ringen er sluttet. 
Det er godt å bli tatt imot og være en del av det gode fellesskapet 
vi har. 
Jeg er takknemlig for at LMF finnes og at jeg skal få være med i 
misjonen på denne måten.

Inger Marie A. Oppegård:
Mitt første møte med LMF var med Misjonshilsen som lå i kur-
ven på kjøkkenet hjemme. Jeg synes det var fasinerende å lese alle 
misjonæradressene som fantes over hele verden.

Da jeg ble sendt ut som misjonær for NMS til Japan, fikk jeg beskjed 
om at jeg var blitt LMF-utsending. Lite visste jeg om hva dette be-
tydde, men jeg ble positivt overrasket.Den første høsten strømmet 
det på med julekort fra de ulike gruppene og jeg ble slått av den 
varmen og omsorg som de gav meg. 

Siden var jeg med på noen sommermøter og fikk oppleve LMF-ernes 
store engasjement på mange måter. Da stillingen som daglig leder ble 
lyst ledig,  ville jeg søke, for jeg ville gjerne gi noe igjen av alt LMF 
har gitt meg. Det er snart 5 år siden jeg startet i jobben
og jeg trives godt i LMF. 

Karin Fjose Olsen:
Mitt første møte med LMF var gjennom min søster Marianne og  
et  foreningsbesøk i Skien LMF i forbindelse med en misjonsreise 
som jeg hadde til Brasil.

Jeg ble senere spurt om å være forbeder for Inger Marie, da hun 
begynte som daglig leder i 2014.
Jeg trodde inntil da at det kun var mulig å bli medlem hvis en var 
lærer i skoleverket, men  det var også mulig for meg som kateket.

Jeg er enkeltmedlem og leser bladet godt når det kommer. 
Jeg  har vært på noen LMF-samlinger lokalt.
Det er inspirerende å møte LMF-erne som engasjerte og ivrige 
medlemmer i organisasjonen. 
Jeg anbefaler alle kateketer om å bli medlem i LMF. 
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AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på. 

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

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

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

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

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

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

Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag.  Maksimalt skattefritt 
gavebeløp i kalenderåret er kr 50.000,-, minimum kr 500,-.  

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

S v a r k u p o n g 

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

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

Pr. måned       Pr. kvartal       Pr halvår      Årlig  

Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

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

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Lærernes 
Misjonsforbund 

Mottakers konto:
3000.15.38094

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

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Navn ___________________________________

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________ 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

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

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

Lærernes Misjonsforbund,
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE
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Gruppejubileer 2019

 
 

 110 år: Kristiansund,29.august,besøk av daglig leder 

 110 år: Halden, 29.mars, besøk av daglig leder  
 105 år: Mandal, 3.april, besøk av Elin Ann Øvensen.

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

 80 år: Voss, dato ikke satt.

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

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

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

 45 år: Borgund feirer internt.
 40 år: Hareid/ Ulstein,19.september, besøk av daglig leder 
 35 år: Sotra feirer internt.
 30 år: Romerike, 28.august, besøk av daglig leder
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I 100 år har LMF-ere i Sandefjord vært samlet til jevnlige møter. Dette feiret vi 25.okt. 
Vi er en aktiv gruppe som samles en gang i måneden. På festen var vi 49 stk, som fikk oppstarthistorikken, 
i tillegg til flere hilsener fra andre LMF grupper i Vestfold. 
Kveldens taler var Inger Marie A. Oppegård, daglig leder i LMF. 
Vi kunne også nyte fløytespill og solosang i løpet av festen.

Sandefjord LMF står i en lang og trofast misjonssammenheng, som vi får fortsette i,  og får se på som en 
vandring "i Jesu fotspor".

Referent: Torild Sanna
Fotograf: Ragnar Klavenes

SANDEFJORD LMF 100 ÅR
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KONGEN

Det barnet som ble født i Betlehem,

kom ikke til et stillig rikmannshjem,

og han fikk ingen kongekrone på, 

men gikk iblant de fattige og små.

For kongeriket hans var ikke slik 

at han behøvde være flott og rik,

nei, kongeriket hans er hjertet ditt, 

det ville han så gjerne kalle sitt.

Og får han lov å gjøre som han vil, 

da skal du se at han kan få det til

så livet ditt blir rikt og rent og godt, 

og du blir ham et verdig kongeslott.

Astri Lindland

Foto: Alvhild Vassel Eide
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Et halvt år som informasjonsmedarbeider

Det var med litt sommerfugler i magen jeg 
reiste på mitt første skikkelige oppdrag 
etter å ha blitt ansatt som informasjons-
medarbeider i LMF f.o.m. 1.juni 2018.

Sommerfuglene forholdt seg i ro og ankomsten 
til årets generalforsamling på Bibelskolen Bildøy 
gikk fint.
 
Tidligere i juni hadde jeg arbeidet noen timer med 
klargjøring og pakking av materiell til sommer-
møtet sammen med Inger Marie på kontoret på 
Gjennestad.

Jobben var gjennom hele sommermøtet en fornøy-
else ! Veldig hyggelig å bli kjent og knytte kontakter 
med erfarne LMF-ere, delta i lærerike og byggende 
fellesskap samt oppleve en flott søndag med guds-
tjeneste i Landro kirke og en interessant vandring 
i Bergen by!  

I høsthalvåret har jeg vært opptatt med ulike ar-
beidsoppgaver som å lese korrektur på Misjonshil-
sen, være på skolebesøk på kristne friskoler bl.a. 
i Stavanger, Fredrikstad og på Gjennestad vgs. i 
Stokke for å gjøre organisasjonen vår kjent blant 
yngre lærere. Skolebesøk er forøvrig en oppgave 
som har høy prioritet framover også i arbeidet med 
å gjøre LMF til en organisasjon som kristne lærere 
kan nikke gjenkjennende til når de hører oss nevnt 
i ulike sammenhenger. 

Jeg har også  stått på stand på Trosopplæringskon-
feransen, på skolelederkonferansen i Kristne frisko-
lers forbund (KFF) og på Østlandske lærerstevne på 
Oslo Met. Universitet. Dette for å synliggjøre LMF 
på arenaer der det er lett å komme i kontakt med 
lærere og skoleledere for i neste omgang å kunne 
avtale konkrete skolebesøk eller event. verve nye 
medlemmer direkte. 

I januar og februar vil tida gå med til arbeid med 
hjemmesiden vår og til skolebesøk. Først og fremst 
ønsker jeg å besøke skoler i Vestfold/ Telemark, 

men i slutten av januar skal jeg til Trøndelag, bl.a. 
til Øya vgs. i Midtre Gauldal. I februar har jeg av-
taler med noen skoler på Jæren. Det er viktig at vi 
rekrutterer nye medlemmer for å fortsette det gode 
arbeidet som LMF er med og støtter i land verden 
over, og også i Norge med prosjektet til Søndags-
skolen i Finnmark.

Kom gjerne med innspill og forslag til hvem jeg 
bør besøke for å informere om LMF.

Du når meg lettest via e-post : oflamu@gmail.no 
eller mob. 99157189.

LMF er en organisasjon vel verdt å gjøre bedre 
kjent i Norge.
Vi er med på å spre kunnskap om Jesus til hele 
verden !  

Skrevet av Oddrun Flaat Amundsen, informasjonsmedarbeider i LMF



29

Levende håp i 2019

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Godt nytt år!

Julen ligger bak oss og i dets sentrum handler 
det om et nyfødt barn.  Når et barn blir født gir 
det håp. Vi håper at barnet skal få det godt og at 
barnet skal bety noe godt for andre mennsker. 
Jesusbarnet ble født og gav jødene håp om en 
ny Messias. Hvis vi leser julens tekster finner vi 
at håpet er sentralt i fortellingen.

Alle menneskene som fikk møte Jesusbarnet ble 
berørt og fikk håp i en krevende livssituasjon.
Gud sendte sin sønn til verden for å gi håp og 
frelse.

Vi som lever 2000 år etter Jesu fødsel får også 
leve i håpet om Guds håp og Guds frelse inn i 
våre liv.

Tema for 2019 i LMF er Håp!
Det vil prege utsendingenes oppdateringer, 
andaktene i bladene og ikke minst sommer-
møtet vårt på Solborg folkehøgskole, Stavanger 
i slutten av juni. 

Et av de flotteste bibelversene i Bibelen som 
berører temaet håp står i 
1.Pet 1.3: Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi 
Far, han som i sin rike miskunn har født oss på 
ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse 
fra de døde.
Det leses når det er dåp og når det er begravelse 
som en påminnelse om dette livet her og ikke 
minst om hva som møter oss i himmelen.

Jesus er vårt levende håp og vi har det med oss 
i livet vårt. Det gir oss mot og kraft i gode og 
krevende dager. Det gir oss håp inn i evigheten. 

Menneskene som fikk møte Jesus barnet for 
2000 år siden ble berørt av møtet og fortalte 
det videre.  Noen andre fortalte dette videre og 
siden har historien om Håpet vandret rundt i 
verden.
Noen fortalte deg og meg om Jesus som verdens 
håp. Dette håpet skal vi formidle til hele verden 
i 2019.
Takk for at du er med på å gi håpet videre!!
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Gudny Eidal
Et trofast medlem i Stjørdal LMF, Bitten 
Gresseth, døde 1.oktober 2018, 90 år gammel. 
Allerede på lærerskolen på Levanger, der hun 
gikk ut i 1956, ble Bitten invitert inn i LMF. 
Sammen med sin Petter var hun NMS-ut-
sending på Madagaskar 1961-74, og var da 
æresmedlem i Madagaskar LMF. Tilbake i 
Norge bosatte de seg på Stjørdal, og fra da av 
var Bitten fast med i LMF-gruppa – mange 
år som kasserer og sekretær. Hun forsømte 
aldri møter uten tvingende grunn, og var 
med å holde gruppa i gang i labre perioder. 
Trofasthet og sindighet, men også spontan-
itet, gode innspill og replikker kjennetegnet 
Bitten Gresseth. Hun var beskjeden på egne 
vegne, men bevisst på sitt ansvar og sin plass 
i menighet og misjon. Det er med takk til Gud 
at vi minnes Bitten!

Stjørdal LMF – Annbjørg E. Hesselberg

Bitten Gresseth

Minneord

Døde

 Gunvor Heier, em Hamar
 Karin Drangsland, em Oslo
 Ingeborg Eikeland, em , Sandnes
Marit Schei Pedersen, em, Strusshamn
Solveig Borge Kristiansen, Nøtterøy LMF

Nesbyen L M F har mistet et trofast medlem. Gudny Eidal 
døde 16. november etter mange års sykdom. 
Hun ble begravet27.november En fullsatt kirke av slekt 
og venner var møtt opp for å ta avskjed . Gudny var fra 
Lyngdal og kom til Rukkedalen skole i 1959. Lærerek-
samen tok hun ved Kristiansand Lærerskole. Hun var 
rektor ved skolen i mange år og ble raskt en aktet og 
elsket lærer av elever og foreldre. Hun hadde et lyst og 
sprudlende humør. Undervisningen bar preg av dette. 
Latteren satt løst i skolestua. 
I Rukkedalen møtte hun Knut Eidal som hun giftet seg 
med. Knut døde da sønnen Kjell var 7 år. 
Gudny ble raskt en respektert person i bygda. Hun del-
tok i det lokale foreningslivet. Misjon var hennes store 
interesse. Foruten L M F, ledet hun en forening for NMS 
i mange år. 
Gudny hadde kunstneriske evner. Omtanke for sine 
medmennnesker var typisk for henne.Sjøl hadde hun et 
strevsomt liv. Det blir et stort savn i forenigen . Men 
vi har mange gode minner som vi vil takke  for. 
Du ønsket å få dø og komme HEIM.
Fred med ditt lyse og gode minne, kjære Gudny .

Kirsten Leinebø Storøy
f. 31.07.1927, -døde 25.09.-2018.
Kirsten vaks opp i Leinebygda i Herøy i ein søsken-
flokk på fem. Etter realskulen vart ho bedt om å vere 
lærar i Myrvåg krins, og etter eitt år der, kom  ho inn 
på Lærarskulen i Volda, fireårig linje. Etter det fekk 
ho skulepost i Tjørvåg krins, og her skula ho i over 
førti år, og ho var ei omsorgsfull og grundig lærarin-
ne. Mannen hennar og ho heldt søndagsskule, og ho 
dreiv ei stor barneforening i bygda. Dei laga mange 
fine ting til utlodning på basar, og arbeidde for fat-
tige barn i Afrika og i Finnmark. Misjon var viktig, 
og ho var av dei som skipa Herøy LMF-gruppe for 
40 år sidan. Der var ho trufast med like til sine siste 
dagar. Kirsten var dyktig til å skrive, og var med både 
i sogelaget, pensjonistlaget og andre kultur-oppgåver. 
Ho følgde godt med i tida, og målbar friskt sitt klare 
syn på alt som hende. Ho var høgt respektert og elska 
i bygda si, og no vert ho sakna av mange.
Vi takkar for alt ho fekk gjort, og lyser fred over 
hennar  gode minne.                                                   
Herøy LMF, Annfrid Aurvåg.
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Ruth Vormeland, 6.januar, 85 år, Halden LMF
Liv Håland, 13.januar, 80 år, Porsgrunn LMF

Else Martinussen, 17.januar, 80 år, Bærum LMF
Anne Marie Halleråker, 14.februar, 75 år, Sotra LMF
Anne Mari Øyehaug, 17.februar, 80 år, Ørsta LMF
Jorunn Øxnevad Lie, 22.februar, 75 år, Sotra LMF

Hallfrid Berge, 24.februar, 70 år, Fana LMF
Aasny Lie Theis, 24.mars, 65 år, Sotra LMF

Marit Wahlstrøm Sørlie, 3.mars, 75 år, Elverum LMF
Else Marie Johnsen, 12.mars, 75 år, Halden LMF

Liv Eggebø Valvik, 21.mars, 75 år, Lillesand/Birkenes LMF

  Vi gratulerer så mye!

Fødselsdager

Turid H. Wold, em,Stokke
Hanne Tulluan, em, Fredrikstad

Birgit M S Larsen, Brunlanes/Stavern LMF
Berit Vegland Danielsen, Brunlanes/Stavern LMF

Torild Hessaa, Lyngdal LMF
Inger Kristine Haaland, Vennesla LMF

Merete Hallen, em, Oslo
Helen Larsen, em, Tønsberg

Åse Berit Sveaas, Borgund LMF
Kristin Sanna Kihle, em Vear

  Velkommen som LMF-ere!   

Nye medlemmer 4.kvartal 2018

Rettelser MH 5.18:

Riktig postnummer på Dagrun Dyrhol er 0666 Oslo.



På siste siden...

Smakebiter fra programmet:

Bibeltimer med 
Anne Lise Matre 

Gøran Byberg

Tur til Flor og Fjære

LMF-utsendinger kommer

  Misjonsgudstjeneste i Gand kirke

Tema: HÅP

Sommermøte 27-30.juni.2019, 
Solborg Folkehøgskole, Stavanger

Detaljer om programmet og 
påmeldingsinformasjon kommer 

i Misjonshilsen nr 2.19


