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“Rotfestet”

Vi tror på Jesu oppstandelse 
fra de døde, 

og et evig liv for alle som tror.

LEDER
Kjære alle lesere! Godt nytt år til dere alle!

Vi har lagt bak oss et år med tema «håp». Vi 
kan aldri slutte å håpe, håpe at 2020 skal bli 
et godt år for meg selv, min familie og mine 
venner, i arbeid, fritid, aktiviteter, helse og  
økonomi.
Som kristne håper vi også på noe mer, at 
folk skal bli frelst og «komme til sannhets 
erkjennelse». Disse gode nyhetene er LMF 
med på å spre rundt om i verden gjennom 
misjonstjeneste, ved bønn og innsamling av 
gaver under mottoet «Med kunnskap om 
Jesus til hele verden».

Årstema for 2020 er «Rotfestet». Vi er i 
botanikkens verden. Noe skal slå rot. Noe 
skal vokse. Noen skal jobbe for å få det til 
å gro. Det trengs vann, lys og næring. Det 
kommer ikke til å gro og vokse noen verdens 
ting uansett hvor mye vi vanner og gjødsler, 
hvis det ikke ligger et frø i jorden. Det må 
såes først, et frø med spirekraft, en kime til 
liv. Vi tenker oss at dette frøet er Guds ord 
som vi er med å spre gjennom arbeidet vårt 
ute og hjemme. Så er det Gud som gir vekst. 
«Uten meg kan dere intet gjøre», sier Jesus. 
Men frøet må såes.

Det fortelles om en liten gutt som var innom 
en søndagsskole én eneste gang. Det ble 
med den ene gangen, men det var sådd et 
frø i ham. Mange tiår senere ble han minnet 
på det ene søndagsskolebesøket. Dette fikk 
konsekvenser for et veivalg han stod foran. 
Et frø som var sådd av en søndagsskolelærer 
mange år tidligere, hadde en kime i seg til liv, 
og Gud sørget for veksten. Og den voksne 
mannen ble frelst som resultat av det han 
hadde hørt som barn.

Velsignet være du som deler et Guds ord der 
du er. Kanskje du synes det er så lite, men det 
har kraft i seg, og Gud sørger for veksten ved 
Den Hellige Ånd.

I Jesaja 55, 11-12a, står det: slik er det også 
med mitt ord, det som går ut av min munn. 

Det vender ikke tomt tilbake til meg, 
men utfører det jeg vil, og fullfører 
det jeg sender det til. 
Hvis noe skal rotfeste seg, så må 
noe såes først. Og noen må så. 
Vi i LMF er med på dette. 

Vær frimodig og velsignet, gå i tro 
og  med glede, for Guds ord vender 
ikke  tomt tilbake til Herren.

Gå og lær dem! Det var budet
Dødens overvinner gav.

Stående er Herrens ordre
Til hans venner nå som da.

Del med dem som er i mørke
Alt hva Kristus har å gi.

Bring Guds ord til hele verden!
Bare det kan gjøre fri.

Anne Lise Bakken
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Når jeg hører dette ordet, tenker jeg først på en 
plante som står støtt med røttene godt festet i 
jorda. Et tre som er rotfestet, tåler vind og andre 
påkjenninger. Er stormen for hard, kan til og med 
det falle over.
I overført betydning tenker jeg på mennesker som 
er solide og «står for en støyt», som vi sier. Alle 
«ismer» har ikke innflytelse på dem. De vet hva 
de mener og tror. Alle nymotens innskytelser går 
de ikke på og disse velter dem ikke.

Ordet rotfestet i Bibelen, er hentet fra det nye tes-
tamentet i Ef. 3,18 og Kol. 2,7. Der står det at vi 
kan bli rotfestet i Kristus som er kjærlighet. Og han 
får vi komme til og ta imot ved tro. Vi kommer til 
ham og han kommer til oss – for et «feste»! Han 
er kvalitetsgrunn å være plantet i . Vi blir rotfes-
tet/grunnfestet i ham. Kristus bor ved troen i våre 
hjerter – et guddommelig under! – og der liker han 
å bo. Og han som er kjærlighet, lar oss vokse i ham.

I søndagsskolen sang vi: Jesu kjærlighet er så un-
derbar...så høy du kan ei gå over den, så dyp, du 
kan ei gå under den, så vid, du kan ei gå ut av den, 

kjærlighet så underbar. Her kan vi påvirkes og bli 
stabile, bunnsolide.

I Joh. 3,16 leser vi om Guds kjærlighet. Han elsket 
verden og ga sin sønn til å leve blant oss, dø for oss, 
oppstå for oss og nå ber han for oss. For en sam-
menknytning: han og vi. Ja, vi er rotfestet sammen 
med alle de hellige.

«I ham» er et uttrykk som ofte går igjen i Skriften. 
Han er Jesus og Jesus er Ordet. Da er det viktig for 
oss å fordype oss i Ordet. Les det, memorer det! 
Det vil bli til nytte for deg og til din vekst. Og for 
å få best nytte av det, er det viktig med kontakten 
med Herren gjennom bønn.  Han vil at vi skal bli 
sterke under livets stormer For en plan Jesus har 
med oss!

Til samtale:
1.Hvordan blir vi plantet?
2.Hvordan blir vi rotfestet?
3.Hvorfor skal vi rotfestes?

         Skrevet av Liv Wettergreen Jenssen, Landsstyremedlem i LMF

Rotfestet.1
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Rom 11: Er roten hellig, er greinene det også. Noen 
av greinene er nå brukket av, og du som var en vill 
oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har 
fått sevje fra roten sammen med dem. Men innbill 
deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så 
husk at det ikke er du som bærer roten, men roten 
som bærer deg.
Joh15: Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grei-
nen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis 
den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære 
frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere 
er greinene.
 
Les gjerne de to bibeltekstene i sin sammenheng. 
Det er tale om to slags trær: oliventreet (oljetreet) 
og vintreet. Begge brukes som illustrasjon på den 
organiske livsforbindelse som er helt nødvendig for 
at et menneske kan ha del i Kristus og Guds løfter.
Oliventreet: I Guds frelsesplan ble Israel valgt ut 
som hans redskap i verden. Røttene er forankret 
i Guds løfter. Noen av folket tok imot Jesus som 
Messias, andre ikke. De siste ble tørre greiner og 
mistet forbindelsen til rota. Hedninger som kom-
mer til tro, podes inn. De blir en del av den lange 
sammenhengen, får del i den samme frelse som 

var tiltenkt Israel - for det er den samme Gud som 
åpenbarer seg. I Kristus er åpenbaringen endegyl-
dig. Teksten i Rom 11 ber oss om å se og verdsette 
troens jødiske røtter. Gud vil frelse Israel og hed-
ningene på samme måte: I Kristus.

Vintreet: Det handler om det kristne livet. Åndens 
liv, som gir Åndens frukt, er tilgjengelig i det åpne 
fellesskapet med Jesus selv, der syndserkjennelse 
og -bekjennelse åpner for tilgivelse og kraft til nytt 
liv. Livet er å være i Kristus. Jeg er det sanne vintre, 
og min Far er vinbonden, sier Jesus.

Til samtale:
1.  Hvordan går det til at de avbrutte greinene po-
des inn igjen i stammen? Er dette en del av misjons-
oppdraget?
2.  Har vi erfaringer med vinbondens stell og pleie? 
Sammenlign med. Fil 7,7-11.

Rotfestet.2
         Skrevet av Liv Wettergreen Jenssen, Landsstyremedlem i LMF         Skrevet av Annbjørg Eiksund Hesselberg, tidl. landsstyreleder i LMF
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 Kvinnenes 
internasjonale 

bønnedag

 TEMA:

"Stå opp, ta matten din og gå!"
I år går gaven til prosjektet i Zimbabwe 

Hjertelig takk for gaven til prosjektet Slovenia 2019 «Kom, for nå er alt ferdig» 
kr 335 000.

Fokus for Bønnedagen 2020 Zimbabwe er arbeidet blant mødre med funksjonshemmede 
barn. Dette er en gruppe som lenge har vært marginalisert og utstøtt. 
Bibelselskapet i Zimbabwe gir ut en bibelutgave til bruk i prosjektet. 

Mål: Synliggjøre situasjonen for funksjonshemmede barn og deres mødre, 
styrke deres posisjon og inkludere dem i kirke og samfunn.

Hjelpe mødrene til å finne styrke og trøst i bibelordet.
Bidra til å opprette små verksteder der mødrene kan få inntekter.

Skape møteplasser der mødre med vanskligstilte barn kan utveksle erfaringer 
med andre mødre i samme situasjon.

Opprette støttegrupper og treningsgrupper(inkl bibelarbeid).
Samarbeide med ansvarlige offentlige etater. 

Mer informasjon: www.bonnedag.com

 Fredag           
 6.mars
 2020

 
 

 Årets prosjekt:

Arbeid blant mødre med funksjonshemmede barn.
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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
  Nordisk sommermøte 2020 på Ansgar, Kristiansand

  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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Nyttårshilsen 

fra Therese 

i Mali 

Hilsen fra Mali! 
Godt nytt år til alle gode LMF’ere! Jeg er så takknemlig for at vi har fått enda et år i Mali. Landet har hatt 
en utfordrende sikkerhetssituasjon de siste 7 årene, og det er lite bedring i sikte. Heller ser vi at etnisk uro 
og islamistiske grupper sprer seg til stadig nye områder. Allikevel kan vi i Normisjon fortsette arbeidet 
i en del av landet som fremdeles er uberørt av uroen. For meg er det spennende å se hva Gud har lagt 
klar for oss inn i 2020.  
Vi har hatt mye fokus på undervisning. Det jeg jobber for, det som er mitt håp og min bønn er at kirkene 
i Mali må få kraft og frimodighet til å være et annerledes folk. De siste tre årene har vi brukt Agenda1 
som undervisningsopplegg for fellesskapet i menighetene. Der får vi undervisning og lære av hverandre. 
Hva kan jeg gjøre for å vise Guds kjærlighet til mine kristne søsken og til andre? I fjor høst tok de maliske 
lederne over hele undervisningen, og vi fra Norge er med mer for å legge til rette og veilede. Organisasjon 
og økonomistyring er også en utfordring i et land med stor analfabetisme og der det sivile samfunnet ikke 
står særlig sterkt. Det som kan bli litt tørt og kjedelig i Norge, blir plutselig undervisning som gir mange 
aha-opplevelser. Da  jeg la merke til noen kvinner som brukte hele matpausen på å sitte og skrive av det 
som stod på tavla, skjønte jeg at det vi underviste var viktig for dem. Av og til kan jeg bli litt motløs, men 
det er flott å få være med på å bygge opp menigheter og lokalsamfunn, en liten sten om gangen. 
Masse hilsener Therese Glendrange, utsendt av Normisjon/LMF i Mali
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Ever since I started working at the international university in the Central Asian city a couple of years 
back, it has been one of the busiest semester’s ever. 
Though the soviets left a legacy of almost universal primary education, the region is known for the 
extremely low enrolment rate for Higher Education. Demand has been increasing, but there just hasn’t 
been enough supply! This year many institutes were asked to take on more students! The same is true 
for us: packed classes from Monday to Saturday! At the same time, we decided to start a new course to 
help first year students understand the changing world around them in a deeper way. A new teaching 
team was formed, new materials were developed, and we were off.  
Like many new things, it has been a bumpy start. Many students have not understood the purpose of 
the course, or of the seminars. Many students wonder why they need to think so much. Or why ask 
questions about everything? In a way, this is very new to them. New to their culture, new to their edu-
cation. But little by little, we see some students understanding. Some students becoming more willing 
to investigate. To do research. To think about issues. These are small steps. But we hope it will shape 
the way they look at the world. That they will be willing to challenge themselves and what they have just 
accepted as true or right. 
I also have a higher, more personal hope. I hope this process is also a breaking of the ground. I hope it 
prepares them for other ‘seeds’ that one day may be sown. I hope this makes them more open, more 
willing to question, and more willing to accept. This is my deepest hope and desire.

Greetings from "Øyvind", utsendt av NLM/LMF i Sentral-Asia.

Fakta om Sentral-Asia:
Består av land som til 1990 var en del av Sovjetunionen.Omfatter landene Kasakhstan, Usbekistan, Kir-
gisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan. Også Aserbajdsjan regnes ofte som en del av Sentral-Asia.
Det bor ca. 75 millioner mennesker i Sentral-Asia. Islam er den dominerende religionen i hele regionen. 
Men det er en voksende kristen minoritet i alle landene.Landene i Sentral-Asia er blant de fattigste i 
verden. Etter Sovjetunionens fall har regionen vært preget av politisk uro og totalitære regimer. 
Hentet fra www.Bibel.no

Nytt fra Sentral- Asia
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Kjære alle LMF-ere! 
Så er et nytt år i gang, med mye spennende som 
ligger foran.
I hele 2019 var det å være mamma min hoved-
beskjeftigelse, selv om jeg allerede fra slutten av 
april gikk tilbake i deltidstjeneste. Nå som vesle 
Emilia Johanna er fylt ett år, har jeg mulighet til å 
konsentrere meg mer og mer om andre ting – og 
vi er velsignet med en god dagmamma til henne. 
 Min hovedoppgave det siste året har vært å ta 
imot volontører, gjester og studenter fra Gå Ut 
Senteret. Det er alltid berikende å få ta imot og 
bli kjent med folk som kommer for å bidra i ar-
beidet vårt!
I tillegg har jeg i høst arbeidet med å sette sammen 
et opplegg for en rundreise til noen av de mange 

gamle kristne ruinene i Aserbajdsjan. Vi satser på 
å ta imot både lokale og utenlandske grupper til 
seminarer og rundreiser med fokus på den rike 
kristne historien her i Aserbajdsjan. Den som går 
tilbake til apostlenes tid, og som har blitt videreført 
gjennom udi-folket. Vi håper på å få en gruppe fra 
Norge allerede i påsken. Om du er interessert i å 
delta på en slik tur, send meg en epost! Det er plass 
til flere i påsken!
I året som ligger foran, skal jeg være med og dra 
i gang en evaluering av arbeidet Normisjon gjør 
overfor barn og unge med funksjonsnedsettelser. 
Jeg var rådgiver inn mot dette arbeidet i 3 år, og 
dette er et viktig arbeid. Nå ønsker vi å evaluere 
hvordan vi kan bidra enda bedre til å hjelpe de 
som trenger det mest og samtidig bidra til at myn-

dighetene fortsetter å ta det 
ansvaret de skal, for å hjelpe 
disse barna. 
Takk for at dere står sammen 
med oss i arbeidet!

Gode hilsener fra Synnøve 
Aandstad Baghirova, utsendt 
av Normisjon/LMF i 
Aserbajdsjan

Hilsen 
fra 

Aserbajdsjan

Synnøve og Elman, Sonia Maria (7), Lydia Birgitta (snart 4) 
og Emilia Johanna (1).
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Bilde fra voksenopplæringssenteret

Hilsen fra Dagrun i Etiopia

Takk for sist på Solborg i sommer. Veldig kjekt å få noen ansikter til de ulike gruppene og å få være 
sammen disse dagene. Takk for at dere står sammen med oss ute. 
I løpet av høsten har arbeidshverdagen min endret seg noe. Jeg har flyttet til en ny by litt lengre sør i 
landet. Dette er en mindre by med ca 20 000 innbyggere, men med samme folkegruppe som jeg har 
jobbet blant tidligere. Her driver den lokale kirka, som vi samarbeider med, to ulike prosjekter som jeg 
har blitt invitert inn i som rådgiver. 
Det ene prosjektet er et hostel eller internat for lokale ungdommer fra familier i en vanskelig situasjon. 
De kan komme inn fra små landsbyer i distriktet og bo på internatet mens de går på skole i byen. Her får 
de, i tillegg til muligheten for å gå på skole, både god, næringsrik og nok mat, hjelp til lekser, trygge gode 
boforhold og tett oppfølging. Denne høsten har vi 21 ungdommer på internatet. 
Det andre prosjektet er et voksenopplæringsprogram for kvinner. Mange jenter begynner ikke på skole 
som barn. Gjennom dette prosjektet får de muligheten til å lære å lese og skrive, samt lære noe matema-
tikk og andre viktige språk i området. I tillegg får de også opplæring i enkel søm og får på den måten en 
inntektsmulighet etter at kurset er gjennomført. Disse kvinnene har mange forpliktelser i sin familie, så 
når barna er syke eller det er vanskelig å finne vann, kan de utebli noen dager. Denne høsten har vi hatt 
totalt 10-15 innom for registrering, men vanligvis er det mellom 5-7 som får undervisning hver dag.
Mest tid bruker jeg på voksenopplæringssenteret, både i undervisning og veiledning, men jeg bruker også 
tid sammen med ungdommene og de ansatte på hostelet. I tillegg prøver jeg også å sette av litt tid for å 
forbedre egne språkferdigheter. 
Det oppleves meningsfullt å få være her. 
Håper dere fortsatt vil støtte arbeidet og 
meg i bønn.
Be om at Guds Rike må komme også i 
dette området. 

Dagrunn Dyrhol er utsendt av NLM/
LMF i Etiopia

Hilsen fra Dagrun i Etiopia
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Alltid plass til 

en til på 

Lovsangshjemmet

En ansatt på Nådehjemmet ble oppringt fra det 
lokale sykehuset. De hadde en syk mor og hennes 
tenåringsdatter gående rundt på sykehuset. De var 
sparket ut hjemmefra og hadde ingen plass å bo. 
Om Nådehjemmet kunne gi dem et midlertidig 
husrom? Det kunne vi, og nå bor Rung og datteren 
hos oss, mens sosialarbeidere på sykehuset jobber 
med å finne et nytt hjem for dem. 

Nådehjemmet er et hjem for gravide jenter i en 
vanskelig livssituasjon. På grunn av endringer i 
samfunnet, som også medfører endringer av be-
hov, så vurderer vi nå å utvide tilbudet der. På 
den måten vi best mulig kan møte behovene i thai 
-samfunnet. Vi vurderer nå å gi midlertidig opp-
hold til kvinner i nød, samt gi dem råd og hjelp til 
å finne gode løsninger for fremtiden. Dette tilbudet 
er fortsatt i planleggingsfasen og ikke satt ut i livet, 
men vi gjorde et unntak denne gang og lot Rung 
og barnet bo hos oss midlertidig.

Rung er 38 år, har en nyresykdom og får dialyse tre 
ganger i uken. Hun ble enke i tidlig alder, og var 
alene med en liten jente i noen år før hun traff en 
mann fra Canada. De var gift i 10 år og fikk to barn 
sammen.Mesteparten av tiden bodde de i Canada. 
Da hun ble syk, ville mannen skille seg. Hun fikk 

ingenting etter skilsmissen, og stod derfor på bar 
bakke. De delte de felles barna mellom seg, men 
etter en stund klarte hun ikke å ta seg av barnet 
hun hadde ansvar for, og faren overtok omsorgen. 
Rung flyttet til Thailand sammen med sin eldste 
datter fra første ekteskap. Da hun ble for syk til å 
jobbe, flyttet hun hjem til sin avdøde mors familie. 
Der var hun ikke velkommen, og hun måtte flytte 
ut. Faren hadde stiftet ny familie, så dit kunne hun 
heller ikke dra.

Nå jobber sosialarbeidere på sykehuset med å finne 
et nytt hjem til Rung og datteren. Imens bor hun i 
trygge og gode omgivelser på Nådehjemmet. 

La oss ikke bli trette av å gjøre det gode, 
Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 
Galaterene 6, 9.

Misjon er å gi håp.

Tusen takk for at dere er medvandrere. 

Vennlig hilsen Anne Storstein Haug, 
utsendt av NMS/LMF i Thailand.

Himmel på jord.                                                                                                                                         

En nåde så stor                                                                                                                                             

Jeg er ikke alene her jeg bor 
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En etiopisk fredsprisvinner,
men utfordringene 
er ikke over

Skrevet av Berit Østby, prosjektmisjonær for LMF 
i samarbeid med Promissio.

I dag fikk Etiopias statsminister Nobel’s fredspris i 
Oslo. Selv om det kan være ulike meninger, særlig 
her i landet om han burde fått den, er det likevel 
en historisk dag for Etiopia. Uten å gå særlig mer 
inn i konfliktene, er det ikke å legge skjul på at det 
har vært et politisk svært urolig år i Etiopia, landet 
som har 83 ulike etniske grupper. 

Alle er opptatt av de etniske konfliktene, og det har 
vi også merket på de siste kursene vi har hatt, de 
såkalte CCT (Cross Cultural Training) for lokale 
misjonærer. Forrige måned traff vi 22 deltakere i 
Wolkite i vest, og forrige uke hadde vi tre dagers 
kurs for 29 studenter ved et teologisk seminar som 
Mekane Yesus kirken har her i Addis. 

På kursene setter vi fokus på nødvendigheten av å 
lære seg språk og kultur til den folkegruppen man 
skal være blant. Som del av opplegget bruker vi et 
kulturspill som heter Bafa Bafa. Deltakerne deles 
opp i to grupper og skal leve seg inn i hver sin 
oppdiktede kultur, Alfa og Beta. Så skal de besøke 
hverandre, og selv om dette kun er et spill, kom-

mer det fram masse nokså ufine beskrivelser av 
”de andre”, når vi etterpå gjennomgår det hele. De 
mange negative følelsene som de kjenner på ,når 
de er i den andre kulturen, beskriver både deres 
misjonærhverdag i en ny kultur, men også konflik-
ten som er i landet for tiden. 

Forrige uke hadde vi igjen notert opp opplevelser 
og følelser fra begge grupper på tavla, og det var 
utrolig sterkt å se hvordan Gud jobbet i flokken. 
De ble enige om at når vi visket det hele ut, så vis-
ket vi ved Guds hjelp, ut våre negative tanker om 
”de andre”, enten det er hat mot en annen etnisk 
gruppe eller bitterhet og uforsonlighet mot folk vi 
omgås daglig. 

Vår bønn er at Fredsfyrsten Jesus, er den som kan 
hjelpe oss ut av grepet med ødeleggende handlinger 
og bryte hatet og bitterhetens lenker.
La dette nye året skape varig fred både i Etiopia og 
i hver vår egen lille verden av relasjoner til familie 
og venner! 
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Hjem til jul i 2020

Helsing frå Matsue

Godt nyttår, og tusen takk for alle julehel-
singar som kom i posten! Det er godt med 
synlege teikn på at det er mange som ber 
for meg og arbeidet her.

Også i 2019 hadde vi hatt julekonsert før-
ste laurdag i desember. For 17. gong vart 
felleskonserten arrangert, og for meg var 
det den tolvte. Eg byrjar å bli varm i trøya 
og kjenner at dette er ein god plass å bu 
og arbeide. 

Eg var særleg glad for at fleire kom av dei 
eg hadde invitert. To nabogutar på fem og 
tre år kom ilag med mora og ei veninne 
som ho hadde invitert. Ein mann frå ein 
klubb dei kallar "English Meeting", kom 
også og fekk plass på fremste benk, der 
han til og med kunne følgje med i notane 
mine når eg dirigerte. To dagar tidlegare 
var eg med på deira julefest. Utlendingar 
blir inviterte til eit måltid og engelsk prat 
på desse samlingane. Det er ein fin måte å 
bli kjent med vanlege japanarar på.

2020 blir nok eit spesielt år for meg, sidan 
eg skal avslutte perioden tidlegare enn 
planlagt. Det har med forholdet til NAV å 
gjere. No er eg ikkje berørt av den såkalla 
NAV-skandalen, men i 2013 skjedde det 
ein rutinesvikt som gjorde at eg fall ut av 
folketrygda og dermed taper pensjonspo-
eng så lenge eg er i utlandet. No reiser eg 
heim før jul i 2020, og må bu i Norge i tre 
heile kalendarår før det kan bli aktuelt med 
ny utreise. 

Vi må allereie no starte prosessen med kor-
leis arbeidet kan gå vidare. Ver med og be 
om at vi kan finne folk som både er villige 
og i stand til å gå inn i arbeidet blant dei 
unge her i Matsue. 

Beste helsing Inger Valbø, utsendt av 
NLM/LMF i Japan

 Forventningsfulle korister klare  for julekonsert

 Glade musikanter i julestemning.
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Hva er håpet som holder 

en oppe midt i kaos? 

Tekst: Karen Elisabeth Hector   
Foto: Privat

Grensen for hva vi kunne tåle, for hva vi orket, var 
nådd. Jeg husker ikke hvor mange ganger jeg lå i 
sengen i Gisma og tenkte og sa akkurat det. 

Påkjenninger i hverdagen
Det er mye som kan få et beger til å renne over. Slik 
var det også for oss i Etiopia. Noen ganger var det 
barnas helse: Feber, slapphet, manglende appetitt, 
meslinger eller mystisk virus. Tidvis var de så slitne 
at de ikke orket å spise og knapt nok å drikke. Be-
kymringene var mange. Vi var langt unna sykehus 
og det dukket opp spørsmål som: Hadde de ikke 
vært nok syke nå? Likevel var det konfliktene rundt 
oss som tæret mest på kreftene. Det var slitsomt å 
være vitne til ektefeller som ikke snakket sammen, 
konflikter mellom naboer og konflikter i hjemme-
ne. På senteret var det en isfront mellom leder og 
en ansatt. Ja, til og med to av oversetterne våre, 
våre nærmeste kolleger og venner, var i konflikt. I 
timevis satt vi i forsoningsmøter, vi hørte på alles 
fornærmelser og anklager. 
Til slutt orket vi ikke mer. Vi lå på sengen om 
kvelden og sa: Dette er for mye, nå orker vi ikke 
flere konflikter! Så fant vi ut at også vi var part i 
en konflikt. Vi skjønte det ikke før det hadde på-
gått en stund. Det viste seg å ha hovedårsak i en 
gigantisk kulturell misforståelse. Vi fikk høre at vi 
motarbeidet kirken. Dette var det siste vi ønsket! 
Vi hadde hele tiden forsøkt og trodd at vi gjorde 
det vi kunne for å hjelpe og støtte dem. Igjen lå vi 
på sengen og sa: Dette tar kaka. Nå er det nok, nå 
drar vi! Vi trodde vi hadde fått nok for siste gang, 
men vi ble værende. Hvorfor?

Den viktige motivasjonen 
Heldigvis var det stort sett kun en av oss om gan-
gen som fikk nok. Den andre kunne derfor støtte, 
motivere, minne om alle argumentene for å bli, 
og slik overbevise og overtale om å prøve litt til. I 
denne tiden skrev vi mange lister, pluss og minus 
ved situasjonene. Vi stilte oss også spørsmålet: Hva 
skjer hvis ... Dette ble vår strategi for å holde ut. 
Listene gjorde det også tydelig for oss hva vi trivdes 

med. Hver gang ble konklusjonen at vi trivdes godt 
med jobben vi gjorde: sitte med oversetterne, jobbe 
igjennom vers for vers, se Jesus-filmen bli til med 
lydspor på tsamakko, samle historier fra lokalbe-
folkningen og utforme skrift og alfabet. Alt var så 
utrolig givende. Når vi bare fikk jobbe i fred, uten 
sykdom og konflikter nært innpå livet. Vi trivdes 
godt og vi trodde ikke vi ville få mulighet til å leve 
så spennende og meningsfulle liv noe annet sted. 
Midt i alt kaoset ble det tydelig hva som var vik-
tigst for oss; vi brant for folket og arbeidet. Om vi 
hadde forlatt prosjektet, var det en reell fare for at 
det kom til å stoppe opp. Trolig ville ingen ta over, 
for folk har ikke akkurat stått i kø for å bo i Gisma, 
med alle de utfordringene som finnes der. 

Vår motivasjon og vår lengsel er at de tusenvis av 
tsamakko-troende, både de nye kristne og de som 
har gått i kirken i flere tiår, endelig kan få høre 
bibeltekstene lest på det språket de forstår best. 
Vi kan ikke vite hva som skjer med verken språket 
eller folket i fremtiden. Alt vi vet er at vi ønsker å 
gi dem Bibelen på sitt språk. 

Som grunnleggeren av Wycliffe, William Cameron 
Thownsend, sa det: 

“Bibelen på morsmålet er den beste misjonæren. 
Den blir aldri syk, reiser aldri på ferie og blir aldri 

regnet som en fremmed”. 

Artikklene ble først trykket i Wycliffe:nytt 4.2019
Karen Elisabeth W.Hector var vår utsending fram 
til 2017.
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Denne sangen blir brukt 
i Stord LMF og den ble 
brukt på sommermøtet 

på Solborg.

Bruk den gjerne i din 
sammenheng

Vers 1: 
Herre, du ba dine vener å kasta 
ut garnet sitt.
Hjelp du oss Jesus så me og tør 
gå ut på ordet ditt
Grip du kvar skjelvande hand, 
tenn våre hjarto i brann.
Me kan så lite, men du, Herre, 
du kan.

Ref: Du har opna ei dør for 
evangeliet og me vil gå ut.
Bruka det me har og tena vår 

Gud. 
Du har opna ei dør for evan-

geliet, det levande ord. 
Me vil vera med for hausten 

er stor. 

Vers 2: 
Herre, du talte til dine  oppå 
Galileas fjell. Åra har gått, 
men det oppdrag du gav dei 
den gongen gjeld. Lei våre va-
klande steg! Hjelp oss å stola 
på deg! Du som har bedt oss 
å gå, må visa veg!

Brigde:
Må dine ord få nå inn, inn  i 

kvar heim og kvart sinn!
Må stadig nye få sjå at mørket 

forsvinn.

Ref: Du har opna ei dør for 
evangeliet og me vil gå ut.
Bruka det me har og tena vår 

Gud. 
Du har opna ei dør for evan-
geliet, det levande ord. Me vil 
vera med for hausten er stor. 
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LMF`s tidligere daglig leder Anne Trydal Hansen 
reiste for å besøke Anniken Mori i Japan. Dette er 
hennes fortelling fra turen.

I oktober dro ti mer eller mindre ukjente mennesker 
sammen fra Gardermoen til Japan. Alle hadde en lø-
sere eller sterkere tilknytning til Evangelisk Orient-
misjon (EOM). Formålet med turen var å besøke An-
niken og Akira Mori i det området der EOM startet 
misjonsvirksomhet, etter at de ble kastet ut av Kina. 
Det var en sammensatt gjeng som reiste, alder fra 19 
til vel 80, pinsevenner, lutheranere, lestadianere og 
misjonskirkefolk. Hyggelige bekjentskaper!

Vi ble hentet i Tokyo, kjørt vel 20 mil nordover og in-
stallert i 2. og 3. etasje i kirken, Global Mission Centre 
(GMC). Dagen etter dro vi noen få mil nordover for å 
besøke et museum i Fukushima der vi så en film om 
ødeleggelsene etter tsunamien i 2011. Videre kjørte 
vi til den første kirken EOM etablerte.  I uka som 
fulgte besøkte vi flere av kirkene til EOM. Selv om 
misjon i Japan er «stangfiske», fikk vi se at det vokser 
fram menigheter. Vi var også med på gudstjeneste i 
GMC, flott!

Neste dag holdt vi oss i ro. En voldsom tyfon var 
varslet, og den kom! Vi hadde det trygt og godt i 
kirken, men etter tyfonen fikk vi både høre og se noe 

Slottet i Aizu 
i fjellområdet 
Bandai

Den første kirken

Tur til Japan

av virkningen av den.  Fryktelig!
En dag var vi i et område der 40 % av befolknin-
gen hadde vært kristne for ca 400 år siden. Etter at 
herskeren der, som også var kristen, ble drept i en 
kamp, kom en forferdelig forfølgelse av de kristne. 
Det var sterkt å være på plassen der de fleste av 
de kristne ble halshogd! Et minnesmerke var reist 
på stedet.

Ellers var vi turister også. Vi fikk se templer, parker, 
utsiktstårn, slott. En hel dag var vi i Tokyo, en dag 
full av inntrykk. Alt i alt var de ni dagene turen 
varte, proppfulle av inntrykk og opplevelser som 
vi kommer til å ha med oss resten av livet! Takk 
spesielt til Anniken som tok seg av oss!
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LMF på stand
Den norske kirkes Trosopplæringskonferanse som 
avholdes hver høst samler ca 1000 mennesker fra 
hele landet. Vi hadde stand der og traff kjente og 
ukjente. Tema for årets konferanse var "Oppdrag 
Kirke" og vi ble plassert i "Misjonsveien " sammen 
med mange av våre samarbeidspartnere. Vi hadde 
fylt ballonger med informasjon om en utsending 
og alle ble utfordret til  treffe en misjonær.  Det ble 
mange møter med en utsending.  Mange tok med 
seg lappen hjem. 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 som en følge av vår 
stand.

På Østlandske lærerstevne var vi representert 
begge dager og fikk kontakt med mange. Noen 
kjente LMF  fra før av, men for andre var vi 
en ukjent aktør. Vi fikk spennende samtaler og 
nye kontakter

Østlandets lærerstevne, Oslo

Kjenner du til
noen skoler som vil 

ha besøk? 

Ta kontakt med kontoret!
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GI JESUS VIDERE !
I slutten av november, 22. -24, ble det for første gang arrangert en konferanse med tittelen «Gi Jesus 
videre».  Arrangøren var Frikirkelig barne- og ungdomsunion med samarbeidspartnere fra ulike orga-
nisasjoner i kristen-Norge. Konferansen gikk av stabelen i Kristiansand i pinsekirken Q42, med 1300 
påmeldte deltakere. Konferansen var en parallell til Trosopplæringskonferansen som Den norske kirke 
årvisst arrangerer og der LMF også har stand.
Blant alle som ønsket å profilere seg på «GI JESUS VIDERE», var også LMF, representert ved Karin 
Kjosavik fra Lillesand og Birkenes LMF sammen med infomedarbeider Oddrun.
Konferansen var preget av tverrkirkelig deltakelse. Det var folk innom standen vår fra blant annet Frikir-
ken, Frelsesarmeen, Misjonskirken, pinsemenigheter og Den norske kirke. 
Vi var så heldig å få et nytt medlem i tillegg til mange gode samtaler med interesserte deltakere. Det er 
viktig å være synlig der mange kristne er samlet!
Stor takk til Karin Kjosavik som gjestfritt ga overnattingsplass og i tillegg stilte på stand dagen etterpå. 

Sørlandets lærerstevne

Oddrun og Karin på stand på 
universitetet i Agder, Kristi-
ansand hvor stevnet fant sted.
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Bursdagsgave til LMF

LMF Jubileum  i 2022.

I løpet av 2019 er det mange som har bedt om 
gave til LMF i forbindelse med runde dager.
Det er flott at LMF blir regnet med og ikke minst 
er det en mulighet for å gjøre LMF kjent til nye 
mennesker.
Planlegger du en slik gave i 2020, 
ta gjerne kontakt i forkant slik at vi kan sende deg 
materiell til utdeling og evnt. annen informasjon.

En dag i november ligger det et brev i postkassa til LMF. Brevet 
er fra Berta Heitmann i Alta.
Hun sender oss et brev og et medlemskort og skriver følgende: 
Kan dette være av interesse for minnebanken?
"Bertha Arild var min tante. Hun døde 2.mai 1983 og var født juni 
1901. Det som imponerer meg mest er at hun har klart å ta vare 
på brevet gjennom evakuering og gjennoppbyggelse i Finnmark 
1944-45."  Et stykke LMF og Norges historie.

Har du noe lignende så send det gjerne til oss.
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   Gaver fra gruppene pr 31.12.2019

Alta*                                                                16800
Arendal og omegn            24000.-              
Askvoll                               8200.-
Bjerkheim                          12780.-
Bodø                                      8800.-
Borgund*                              23579.-
Brunlanes/Stavern              13955.-
Bærum*                                   22750.-
Danvik                                   3350.-
Egersund                                11000.-
Eid                                          15000.-
Elverum                                 6340.-
Fana*                                       16350.-
Fitjar                                      8000.-  
Fredrikstad                           19880.-
Gol                                       15400.-
Giske*                                                              11200
Halden                                  20500.-
Hareid/Ulstein                    10545.-
Harstad                             9200.-
Haugesund                          6250.-
Herøy                                   0.-
Horten               18033.-
Hurum                                  5400.-
Hå*                                          11900.-
Jondal                                    1900.-
Karmøy                                 12850.-
Klepp*                                     17702.-
Kristiansand*                     21550.-
Kristiansund og Frei            21500.-
Kvam                                                                                 9300 .-
Larvik*                                     26500.-
Leksvik                                   11400.-
Levanger                                11900.-
Lillesand/Birkenes               29950.-
Lyngdal                                  19600.-
Mandal og omegn                14740.-
Mosjøen                                                                     8100.-
Målselv                               5500.-
Måløy                                     1200.-
NedreEiker 1450.-                            
Romerike*                            15200.-
Nesbyen                                  1400.-
Nesjestranda og omegn*        34000.-
Nordhordland*                                                    3750.-

Notodden*                        22900.-      
Nøtterøy*                        13000.-
Os                                        6700.-
Oslo*                                     40100.-
Osterøy*                           10450.-
Porsgrunn*                           21100.-
Rakkestad/Degernes                9600.-
Rana                                      10850.-
Ringerike                              11002,27
Rolvsøy                                  6900.-
Sandefjord*                          30600.-
Sandnes                            23896.-
Sem                                    24000.-
Skien*                                   51150.-
Sotra*                                     29600.-
Steinkjer                               4000.-
Stjørdal*                                 19660.-
Stokke*                                                            12320.-
Stord                                 14650.-
Stranda                                 22040.-
Sunnmøre*                                                     2000.-
Søgne*                                                                       3600.-
Time                                      18960-
Tromsø                             10200.-
Trondheim                        15450.-
Vennesla                               6650.-
Volda*                                    3870.-
Voss                                      39700.-
Ørsta                                    7500.-
Ål                                          7500.-
Åsane                                   9200.-

 Da Misjonshilsen gikk i trykken, var ikke de 
endelige tallene klare, se MH 2.20 for regnskap 
2019.
* 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 innstas  
for LMF!

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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Regionsamlinger 2020
Samling for LMF-ere i 

Nedre Buskerud

Mandag 27.april på Teiglen, Røyken kl 19.00

Besøk av Ragnhild Knotten, 
Søndagsskolekonsulent i Finnmark

Musikk, servering og fellesskap

C. A. Johansens plass 1 (Spikkestad torg)

Samling for LMF-ere i Østfold

Lørdag 12.september i Fredrikstad

Fredrikstad LMF  105 år.

Besøk av daglig leder
Mer program kommer senere

 
Samling for LMF-ere 

i 
Vestfold / Telemark

Skjee-stua, 
Stokke 12.november kl 19.00

Mer program kommer senere!
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Vestfold og Telemarkssamling
Den  7.november var lysene tent og pizzaen klar.
Til Vestfoldtreffet denne høsten, var også medlemmene i Telemark invitert, ettersom Vestfold og Telemark 
er ett fylke (region) fra og med 1.januar 2020.
Dette var 5. gangen vi samlet hele Vestfold  og Nedre Telemark LMF møtes.
Vi var 45 medlemmer i Skjeestua i Stokke for å høre nytt om misjon blant et av verdens minst nådde fol-
keslag øst i Midt-Østen, ved vår utsending Laila fra Frikirken, og for å høre om bibeloversettelsesarbeid 
i Etiopia ved tidligere utsending Karen Elisabeth Wittersøe Hector. 
Nydelig pizza og frukt stod på menyen og det fikk praten godt i gang etter at Inger Marie hadde ønsket 
velkommen. 
Deretter fikk Laila og Karen Elisabeth fortelle fra sine oppdrag til et lydhørt publikum. Etter foredragene 
ble det tatt opp misjonsoffer og kvelden ble avsluttet med salmen: Den dag du gav oss. 

Jeg spurte noen av medlemmene etterpå, hvordan de hadde opplevd samlingen, og her er noen av til-
bakemeldingene :

Det er hyggelig å treffe folk fra et større område. Vil tro det er ekstra hyggelig for de gruppene som har 
få medlemmer. Det er viktig å se at flere arbeider for samme sak. Bra å få treffe utsendinger og høre fra 
deres hverdag. Det gjør inntrykk å høre hvor vanskelig det kan være, og hvilke frukter de oppnår med 
tålmodighet og engasjement. Det setter arbeidet i LMF- gruppene i perspektiv.

Det var innholdsrikt og fint. Det er så viktig med misjonsinformasjon! Utfordringene kommer nærmere 
og det blir lettere å huske på utsendingene i bønn. Neste gang ønsker jeg meg også litt mer tid til å bli 
mer kjent med medlemmer fra de ulike stedene i fylket som var representert.

Vi LMF-ere liker å treffes og denne samlingen var ikke noe unntak. 
Tusen takk til Laila og Karen Elisabeth for svært interessante innblikk i det viktige arbeidet de er og har 
vært med på !  

Tusen takk til alle som var til stede og bidro til en givende høstsamling for LMFere .i Vestfold/Telemark ! 
Oddrun Flaat Amundsen
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AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på. 

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

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

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

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

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

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

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

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

S v a r k u p o n g 

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

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

Pr. måned       Pr. kvartal       Pr halvår      Årlig  

Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

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

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Lærernes 
Misjonsforbund 

Mottakers konto:
3000.15.38094

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

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Navn ___________________________________

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________ 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

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

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

Lærernes Misjonsforbund,
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE

50.000
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Gruppejubileer 2020

 
 

 105 år: Fredrikstad, 12.september, besøk av daglig leder 

 100 år: Arendal,  besøk av daglig leder  
 85 år: Porsgrunn, høst 2020, besøk av daglig leder

 80 år: Sandnes, 9.november, besøk av daglig leder.

 80 år: Ringerike, høsten 2020, besøk av daglig leder

 70 år: Elverum, besøk av Mari Eikli

 70 år: Karmøy,27.oktober, besøk av Kjersti Ruud

 60 år: Time, 26.mars, feirer internt

 55 år: Sem, besøk av daglig leder 
 55 år: Hurum, 27.april på Nedre Buskerudsamling.

 40 år: Eid, 14.april, besøk av Svanhild Ask
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Mandal LMF 105 år
Denne flokken var samlet hos 
Ingebjørg Oftebro i Mandal ons-
dag 9.oktober for å feire 105 års 
jubileet til Mandal LMF. 
De hadde invitert Sykepleiernes 
Misjonsring, noe som er en år-
lig tradisjon. Elin Ann Øvensen 
deltok fra landsstyret og fortalte 
fra misjonsarbeidet i Mongolia. 
(EAØ)

Steinkjer LMF 100 ÅR
Onsdag 9.10.2019 ble 100-årsjubile-
et for Steinkjer LMF markert med 
gruppemøte hos leder, 
Elsa Marie Mo.
Det var en solfylt dag med vakre 
høstfarger i hagen. Elsa Marie holdt 
andakt, vi sang salmer, Martha 
Barkhald fortalte fra sommermøtet 
på Solborg og infomasjonsmedar-
beider Oddrun overrakte gave fra 
landsstyret og fortalte fra informa-
sjonsjobben.
Vi fikk en nydelig tilberedt lunsj og etterpå ble det samling rundt kaffebordet.
Gruppen mintes også ett av sine medlemmer som var gått bort ganske nylig.
Takk for at jeg fikk være med i fellesskapet denne innholdsrike dagen !
En dag til inspirasjon for videre arbeid i og for LMF. Oddrun Flaat Amundsen

Lillesand/Birkenes LMF 70 
år
Astri Lindland(t.v) hadde laget 
prolog, Ruth Kulia(t.h) hadde 
hilsen. Hun har vært medlem 
siden starten.  Det ble overrakt 
blomster fra Kristiansandsgrup-
pa ved Liv Danbolt Drange. Fin 
fest med deilig mat og god stem-
ning. Elin Ann Øvensen hadde 
hilsen fra Landstyret og holdt 
andakt og fortalte fra arbeidet i 
Mongolia. 
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«DETTE MÅ DU IKKE GÅ GLIPP AV»
var invitasjonen som ble sendt ut til oppstart av 
Nordhordland-LMF.
Mandag 21. oktober kl.19.00 var 13 misjons-
interesserte samlet i Kaffikroken på NMS-
Gjenbruk på Knarvik. Åshild Bjørkum Furukawa 
holdt andakt over Joh,1 .44-52: «Kom og se» og 
«Følg meg». Dette er kjerneord som det ofte blir 
preket over, men Jesus spør: «Tror du fordi….
Ja, hvorfor tror vi ? Hvorfor følge Jesus? Åshild tok 
frem et kjært minne om sin fars omsorg som ba for 
henne før hun gikk til skolen da hun var barn. Fars 
forbønn var medvirkende til at hun  valgte å følge 
Jesus som barn. Senere i et intervju fortalte Åshild 
hva LMF betyr for henne med tanke på alle som ber 
for misjonærene. Når Misjonshilsen kommer leser 
hun bladet fra perm til perm. Åshild reiser til Japan 
igjen i 2.måneder som volontør og Nordhordland-
LMF vil følge med i bønn for henne. Ingunn og 

Leiv Nesheim sang og spilte gitar for oss på møtet. 
Tusen takk, det beriket oss alle. Misjonsoffer og 
info om våre utsendinger i kjent LMF-stil hørte 
med, sammen med en god kopp varm kaffe,  deilige 
kaker og nybakt kringle. »Dette vil jeg være med 
på» ble sagt i døren på vei ut. Sammen planla vi  
nye møter i januar og mars 2020. 

Kontaktpersoner for Nordhordland-LMF er Åshild 
Bjørkum Furukawa og Wenche Øpstebø.
Neste møte i januar blir hos Wenche og Terje 
Øpstebø.

Det er bare å gratulere Nordhordland- LMF og 
ønske dere Guds rike velsignelse i dette misjons-
samarbeidet.

Kjersti Ruud, landsstyremedlem, bosatt i Bergen

NY GRUPPE I LMF: NORDHORDLAND LMF

Mandag 27.januar,  kl.19.00
Med besøk av Indonesia-misjonær : Nils-Fredrik 
Rifsgård

Velkommen til:
Wenche og Terje Øpstebø,
Adr: Gamlestøa 1, 5911 Alversund
Mobil: 416 64 951
Email: wencheop@bkkfiber.no 

Mandag 16.mars kl.19.00
Med besøk av Japan-misjonær: Åshild Bjørkum 
Furukawa

Velkommen til: 
Bjørg Åse og Henrik Kolden
Adr: Burkhovdane 18, 5914 Isdalstø
Mobil :468 02 035 
Email: henrik@gmail.no

Velkommen til LMF-møter i Nordhordland-LMF, våren 2020.
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Jeg fikk den glede 
å samarbeide 
med henne i fire 
år på Bibelskolen 
for kvinner på 
Amboaloboka, 
Fianarantsoa.

 Jeg minnes 
henne som en 
glad kristen. 

Alltid i godt humør og lett å omgås. Hennes 
høyeste ønske var at jentene skulle bli glad i Jesus 
som hadde gitt livet sitt for dem på korset. Hun var 
sjelesørgeren blant oss fire som hadde ansvar for 
undervisningen og jentenes ve og vel på internatet.
Hver gang skoleåret var slutt, ba hun jentene om 
tilgivelse hvis hun hadde sagt eller gjort noe som 
såret dem. Da jeg sluttet på bibelskolen i 1978, 
overtok hun som styrer til hun ble avløst av Raosera 
Evelinah i 2007.

Ranorosoa var også glad i familien sin som hun 
hjalp på mange måter. Hun snakket ofte om mora.
Faren husket hun ikke, for han døde da hun var 
ganske liten. Fra hun var 10 år, var det et eldre 
søskenbarn som tok seg av henne. Han tok henne 
med til Frankrike der han var professor i medisin. 
Ranorosoa fikk gå på bibelskole mens hun var der, 
og det satte hun veldig pris på.
             
Da hun vendte tilbake til Madagaskar, begynte hun 
på lærerskolen i Fandriana, i hjembygda si.
På den tida ble hun bedt om å være lærer på 
Bibelskolen for unge jenter på Amboaloboka.
Hun tok imot tilbudet og ble værende på 
bibelskolen i 41 år. Hun var styrer i 29 år.

Hva har ikke det betydd for alle jentene hun fikk 
undervise og gi kristen påvirkning ?
De er blitt kristne husmødre, søndagsskolelærere, 
ledere i kvinneforeninger m.m. Noen er blitt lønna 
arbeidere i menigheten, ikke minst de som tok 
videre utdannelse etter bibelskolen og ble lærere 
og teologer.

Etter at jeg kom hjem til Norge, fortsatte kontakten 
med Ranorosoa ved brevskriving. Det var alltid 

godt å få brev fra henne der hun fortalte om 
gleder og sorger på skolen, og på Madagaskar i det 
hele. Hun fikk lede skolens 50-årsjubileum i 1999.
Hun gleda seg over at Jesus var med i alt som 
skjedde. Hvert brev ble avslutta med Gled dere i 
Herren alltid. Igjen vil jeg si : Gled dere ! Fil.4,4.
Hun skrev også at hun var takknemlig for 
økonomisk støtte og forbønn.

I den forbindelse nevnte hun LMF og Sandnes 
LMF spesielt. Hun var glad for at hun fikk bo hos 
familiemedlemmer i Fianarantsoa.

 I de siste brevene avslutta hun med Salme 23,6 
«Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine 
dager,og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle 
tider». Hun la ikke skjul på at kreftene minka,og det 
gikk utover både syn og bevegelse. Midt i sykdom 
og alderdom takker hun for at Jesus har lovet å 
være med alle dager.Han forandrer seg ikke.

Den 3.september fikk hun hjemlov, 77 år gammel, 
etter et sykehusopphold i Fianarantsoa. Hun ble 
begravd på hjemplassen Fandriana 6.september 
i enkeltgrav etter hennes ønske. Hadde hun blitt 
begravd i familiegrav, kunne det blitt likvending 
etter noen år. Det ville hun ikke skulle skje.
Ranorosoa var en glad Kristi etterfølger like til det 
siste.

              Jeg lyser fred over hennes gode minne.

 
Sandnes,11.okt.2019, 
                                              Astrid Gidskehaug

                 

 
 

                
                                              

RANOROSOA
 En tro Guds tjener på Madagaskar er gått bort.
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Rotfestet

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

I skrivende stund er det fortsatt desember men 
når dette leses, er det blitt 2020.
Godt nytt år ønskes dere alle.

Et nytt år med nye muligheter, nye opplevelser, 
nye gleder og nye utfordringer.

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. Det har vært dager som har vært  
krevende og dager som har vært lette. 

Ordet fra Jesaja 43,18-19 kan være gode å ta 
med seg i det nye året: "Dere skal ikke minnes 
de første ting, ikke tenke på det som hendte før. 
Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker 
dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver 
i ødemarken"osv.

I LMF kan vi se tilbake på et godt år! Vi har 
mange grupper som møtes jevnlig, vi fikk opp-
leve et godt sommermøte med godt påfyll på 
mange måter. Vi har et landsstyre som jobber 
godt sammen. LMF har også å i år blitt velsignet 
med stor giverglede og mye forbønn og omsorg 
for våre utsendinger og oss ansatte. Tusen takk!

Ekstra gledelig er tilveksten av 2 nye grupper 
og flere nye medlemmer. Det merkes godt at 
Oddrun er blitt ansatt og vi når lengre ut og 
på nye steder. 

I 2019 var temaet håp og årets tema er Rotfestet.

Ordene i Efeserbrevet 3: 17- 19: 
17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter  og 
dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

   18 Må dere sammen med alle de hellige
          bli i stand til å fatte bredden og lengden, 

høyden og dybden,       
    19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår 

all kunnskap.
          Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 

er min hilsen til dere i det nye året.

I LMF ønsker vi at kunnskap om Jesus skal 
rotfeste seg i hele verden!

Dette er vi sammen om, sammen med våre 
gode samarbeidspartnere!

Et godt nytt arbeidsår i LMF ønskes dere alle!
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Asgerd døde  26.juni 2019, 93 år gamal.

Ho vart fødd på Grimstad  i Hareid på Sun-
nmøre. Med henne har Ørsta LMF 
mista ei av den gamle grunnstammen i 
foreininga.

Ho var engasjert, positiv og klok. Det var alltid 
ei glede å vere i lag med henne.

Asgerd var 92 år då ho hadde den siste LMF 
samlinga i heimen sin.

Vi takkar for alt Asgerd fekk vere for oss, og 
lyser fred over hennar
gode minne.

For Ørsta LMF
Kari Gjengedal

Asgerd Øvrebotten

Minneord

Døde

 Anne Grete Colbjørnsen, em, Vegårshei
 Anne Brudal, Oslo LMF
 Målfrid Norum, em, Oslo

Marie Svedrup Tveitan
F. 14.oktober 1918        D 17.desember 2019 
Marie ble født i Valle i Setesdal som nr.8 i 
en søskenflokk på 12, hvorav 11 vokste opp.            
I 1939 begynte hun på lærerskolen i Kris-
tiansand, men året etter ble skolen, pga. krigen, 
flyttet til Notodden,  og det var her Marie ble 
kjent med og medlem av LMF. Her hadde hun 
også en søster, og ble kjent med mannen sin.
Hun giftet seg og fikk 4 barn, og det var travle 
dager med jobb i framhaldskolen og forening-
sliv i tillegg.
Hun var en sterk personlighet og en dyktig 
lærer som tok videreutdanning både i håndar-
beid og husstell, og det var det siste faget hun 
underviste i da jeg kom til Notodden og ble 
kjent med henne.  Interessen for ulike slag 
håndarbeid var stor, og gjennom bygdekvin-
nelaget holdt hun kurs av ulike slag.   Så lenge 
helsa var god, var hun med på møter og turer, 
og jeg minnes mange interessante samtaler fra 
disse turene.
LMF betydde mye for Marie, og etter 100-års-
dagen hennes ble hele gruppa vår invitert til 
sykehjemmet der hun bodde de siste 2 ½ årene. 
Det ble en fin stund med mye sang og andakt, 
til stor glede for både henne, noen av familien 
og oss i LMF.

Marie var medlem i LMF i 80 år, de siste årene 
som æresmedlem. Vi lyser fred over hennes 
minne.
 Anne-Marie Strømsbo



31

Gerd Levinsen, 90 år, 16.november, Bodø LMF
Erna Karstensen, 85 år, 16.november, Bodø LMF

Grethe Lisbeth Giske, 70 år, 16.desember, Stranda LMF
Signe Kjellevold, 90 år, 18.desember,  Arendal LMF
Tove Hanssen, 75 år,  24.desember, , Tromsø LMF     
Dagny Binningsbø, 70 år, 31.januar, Osterøy LMF 

Kari Nævra Ree, 70 år, 8.februar, Time LMF
Rigmor Vedå, 75 år,11.februar, Osterøy LMF 
Sigrid Braut, 95 år,  24.februar Klepp LMF.

Sigrun Raknes, 70 år, 12.mars, Osterøy LMF

  Vi gratulerer så mye!

Fødselsdager

Siren Godø, em, Frekhaug 
Jo Sølve Dalane, em, Årdal 

Velkommen som LMF-ere!   

Nye medlemmer 4.kvartal 2019

Rettelser i bønnekort og i  MH 4.19:
Riktige navnet er MØLSTER og ikke Møgster

Torsdagens LMF-grupper. En ny gruppe er kommet til: Nordhordland. 
Navnet skal skrives i ett ord, og det skal ikke være a i "hordland".

Fredagens misjonærforbønn. Britt Tømmerbakk jobber på en radiostasjon 
som heter HCJB, 

Lørdagens misjonær Solgunn skriver Philippine med én l, ikke to.

       Vær vennlig å før rettelsene inn i bønnelista. Redaktøren beklager!



På siste siden...

Smakebiter fra programmet:

Bibeltimer med 
Elisabeth E.Levy 
Marit Andersen

Misjonsforedrag ved Ingrid Eskilt

Tur til Lyngdal, misjonsmuseet

LMF-utsendinger kommer

 
  Misjonsgudstjeneste i 
Kristiansand domkirke

Tema: 
Rotfestet

Nordisk sommermøte 30.juli-2.august.2020, 
Ansgar høgskole, Kristiansand

Detaljer om programmet og 
påmeldingsinformasjon kommer 

i Misjonshilsen nr 2.20


