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Leder
FORTID – NÅTID - FREMTID

Andakt
Størst av alt er kjærligheten

– først av alt er nådenSykepleiernes Misjonsring 100 år!
Dette siste året har mye fått en ny dimensjon. 
Sårbarhet og styrke trer tydelig frem – og 
takknemlighet. Sårbarheten i faren for å bli utsatt 
for smitte. Styrken i det å kjenne tryggheten i 
kallet til tjeneste, og tryggheten i det å ikke stå 
alene. Bønn og forbønn betyr uendelig mye. 
Gjennom forbønn løftes medmennesker opp, og 
medarbeidere får kraft til å stå i sin tjeneste. 
    Med pandemien som bakteppe inn i dette 
jubileumsåret, trer betydningen av Sykepleiernes 
Misjonsrings trofaste arbeid gjennom 100 år – til 
velsignelse for så mange – tydelig fram. «Slik 
skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi 
som alt nå har satt vårt håp til Kristus.» Ef.1:12

I forlengelsen av denne drivkraften i mottoet 
«Hans herlighet til pris», leser vi fra Efeserne 2: 
8-10: 

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke 
deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke 
på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg 
selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til 
gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt 
ferdige for at vi skulle vandre i dem.»  

Når jeg forsøker å åpne opp hva nåde er, kommer 
jeg stadig tilbake til ordet tro og troens gave. 
Troen griper det Gud har gjort, det Gud gjør. Det 
handler om den Gud vi har. Gud har tatt grep; Gud 
har grepet inn. Han har gjort det grensesprengende 
som for all tid forandrer menneskers liv. Det 
handler om Guds grenseløse kjærlighet til oss. 
Han krever ikke lenger. Han gir. Han har gitt seg 
selv, gitt Jesus Kristus, til soning for alle våre 
synder, for at vi kan få leve i evig fellesskap med 
ham. Det er nåde.

Vi får leve i den uløselige sammenhengen mellom 
fortid, nåtid og framtid. Jesus gjorde det vi ikke 
kan gjøre. Han gir oss troen og holder den levende 
i oss. Frelsen er ikke noe vi har rett på, men 
noe som Gud, vår skaper, frelser og livgiver, gir 

oss av kjærlighet. Når vi møtes av denne dype 
kjærligheten, og den får prege oss, settes vi i stand 
til å leve i tro og tjeneste. «Slik skulle vi være til 
lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har 
satt vårt håp til Kristus.»

Vi som har satt vårt håp til Kristus, er kalt til 
å elske hverandre, til å se den andre med Jesu 
nådige blikk. Vi er kalt til både å vise praktisk 
nestekjærlighet og til forbønnstjeneste. Kalt til å 
løfte frem alles menneskeverd og synliggjøre at 
hvert enkelt menneske er dyrebar i Guds øyne – 
og elsket av ham. 

Vi møter så mange slags nød. Vi er kalt til å gå til 
dem som trenger det og møte dem med omsorg; 
mennesker som rammes av alvorlig sykdom, som 
strever med at livet ble så annerledes enn de hadde 
tenkt, som er ensomme og medmennesker som er 
utsatt for krenkelser. Bringe velsignelse inn i møte 
med fordømmelse. Vi skal som Jesus få møte alle 
med nåde. Han som møter oss som vi er – ikke 
som den vi burde vært. Han som møter oss alle 
der vi er. Vår tjeneste er å bringe videre det vi selv 
har fått ta imot, den kjærlighet vi er omsluttet av. 
Størst av alt er kjærligheten. Først av alt er nåden.

Ingeborg Midttømme
Møre biskop

Vi ber:
Gud, vår skaper, frelser og livgiver.
Vi ber for en verden rammet av pandemi. Vi 
ber for alle syke og alle som på ulike måter er 
rammet. Takk for de fremskritt som er gjort i 
kampen mot sykdommen. Vi ber om styrke og 
utholdenhet til dem som daglig står i førstelinjen 
i kampen mot pandemien. Vi ber for dem som tar 
ansvar og ledelse i samfunnet. Hjelp oss alle å 
spre lys, håp og rettferdighet i denne tiden.  
Amen.
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FORTID: Tilbakeblikk på 100 år er ikke lett 
for oss nålevende SMR-søstre å gjøre. Da må 
vi ty til litteratur, det skrevne ord, fra den spede 
begynnelsen og frem til i dag. I 1971 ble det 
utgitt et 50-års skrift skrevet av Ingrid Wyller. 
Hun beskriver i forordet starten på denne måten; 
Jesus gav oss ordren for over 2000 år siden: «Meg 
er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor 
ut til alle folkeslag,...og se jeg er med dere alle 
dager…» Matteus 28, 18-20.
    Flere misjonsselskap ble stiftet på 1800-tallet. 
Misjonssykepleiere ble sendt ut i tjeneste på 
misjonsfeltene. En dag kom det et brev med ønske 
om støtte, fra en misjonssøster i Kina, til Johanne 
Høeg. Hun bearbeidet dette «kallet» i bønn og 
meddelte tanken til kristne sykepleier-kollegaer.  
    Dette skjedde ved misjonssommerskolen på 
Kongsberg 9. - 14. august i 1921. Mottoet for 
denne misjonssommerskolen var: «En underfull 
frelser jeg eier – ham alle, alle skal se». I referatet 
etter denne misjonskonferansen ble det uttalt 
at sangens innhold, og spesielt strofene: «alle 
måtte få se», utløste «trangen til at dette ønsket 
maatte opfyldes, maa sies at være den inderste 
bevæggrund til at Sykepleierskenes Misjonsring 
blev dannet» 13. august 1921 (fra SMRs 50 
årsskrift). 

NÅTID: SMR i dag ønsker å føre videre kallet 
til den store bønnetjenesten. SMR har nedfelt 
dette i den første formålsparagrafen slik: «Samle 
sykepleiere/helsearbeidere i Norge til bønn for 
misjonen, særlig for sykepleiere og deres arbeid på 
misjonsfeltene». Mottoet for oss i dag er: HANS 
HERLIGHET TIL PRIS. Efeserne 1,12.

Bønnetjenesten er vår førstelinje-tjeneste. 
Både enkeltvis og på foreningsmøtene står 
bønnekortet sentralt. På gruppesamlingene ber vi 
for helsemisjonærene, nevner de med navn, samt 
landet de er i. Navnene og sendeorganisasjon 
står på de forskjellige ukedagene på bønnekortet. 
Vi gjør unntak for de som er i sensitive områder 

og ikke kan stå med navn. Gud kjenner dem og 
deres situasjon. Det er 29 SMR grupper og 688 
enkeltmedlemmer (per 31.12.2020) spredd utover 
hele vårt land.  

For en tid tilbake ble det gitt lønn fra SMR til 
enkelte helsefag-misjonærer. Nå søker hver 
misjonsorganisasjon økonomisk støtte til konkrete 
prosjekter innen helse- og diakonalt arbeid utenfor 
Norge. Innkomne prosjekter blir behandlet i 
landsstyremøtet på våren.

FREMTID: Fremtiden er ukjent, og i år er mye 
nedstengt og satt på vent. Likevel er lokale og 
globale behov fortsatt store. Bønneveien er åpen, 
og hvordan skal vi fremover opprettholde dette 
viktige arbeidet og rekruttere nye medlemmer? 
Vi ser at medlemsmassen vår har høy alder. 
Unge kristne sykepleiere står midt i en travel 
familie-hverdag og tilbudene er mange. Kan 
hende er de unge ikke helt fortrolig med 
foreningslivet slik vi driver det i dag. Noen av 
dem er enkeltmedlemmer. Men vi undrer; klarer 
vår generasjon å formidle det viktigste av alt 
– bønnetjenesten for misjonærene – på samme 
måten som for noen tiår siden? 

Gjennom å invitere til et seminar på Lovisenberg 
Diakonale høgskole om internasjonal diakoni i 
jubileumshelga, ønsker vi å vise studenter og den 
yngre generasjon at både diakoni og bønn fortsatt 
er relevant. Inviter gjerne med deg noen.

La oss alle i dette jubileumsåret legge våre unge 
kristne sykepleiere/helsearbeidere på bønnealteret 
og BE HØSTENS HERRE DRIVE ARBEIDERE 
UT TIL SIN HØST! Til tjeneste både her hjemme 
og i oppdrag ute. 

Velsignet 100 års jubileum!

Søsterhilsen Torunn Tvedt, styreleder og 
Hilde Masvie Ydstebø, daglig leder



Siden 1921 har norske sykepleiere samlet seg i bønn over hele landet for kolleger som har 
reist ut i misjonens tjeneste. Bønnegruppene samles fast en gang i måneden, og ber for alle 
sykepleiere og helsefagarbeidere i misjonens tjeneste som står oppført på årets bønnekort.  
Sykepleiernes Misjonsring samler også inn penger til ulike misjonsprosjekter.

100 år i bønn for misjonen

Dette bildet er fra SMR sitt 10-års jubileum i Oslo, 23-25. august 1931. Stifteren, Johanne Høeg, sitter på første rad 
som nummer seks fra venstre. Ved dette jubileet kom bladet Misjonsringen ut for første gang. 

Sykepleiernes Misjonsring ble stiftet på 
en sommerskole i Kongsberg 13. august 
1921. Initiativtakeren var Johanne Høeg, 
senere forstanderinne for Misjonsskolen for 
kvinner. Hun fikk et kall fra Gud om å starte 
foreningen, og beskrev det selv slik: «Har 
jeg noen gang hatt et sterkt og bevisst Guds 
kall, så var det da Ånden arbeidet sterkere 
og sterkere, til det til sist ble som et press 
i søvnløse netter, at jeg måtte komme frem 
med dette å samle søstre som ville be for de 

sykepleiersker som jeg visste ofte stod alene 
med et veldig ansvarsfullt arbeid. De måtte få 
vite om at det var noen kolleger som prøvde å 
forstå dem og ba for dem her hjemme.»
    Gjennom årene er det blitt mange 
medlemmer i Sykepleiernes Misjonsring som 
har fulgt Johannes kall om å be for kolleger 
i misjonens tjeneste. Misjonssykepleierne og 
-helsefagarbeiderne står ofte alene med et 
stort ansvar for mennesker med store behov 
– både kroppslig og åndelig. De kommer 

til land med fremmed kultur og fremmede 
språk, og arbeider til dels under vanskelige 
klimatiske forhold. 
    Allerede ved starten i 1921 vedtok det 
nyvalgte styret å trykke opp bønnekort 
med oversikt over alle misjonssøstre.
Kortene skulle sendes til medlemmene og 
til misjonssøstrene, en tradisjon som har 
holdt seg gjennom 100 år. I dag trykkes 
bønnekortet opp en gang i året, og er fast 
vedlegg til bladet Misjonsringen, utgave 4. 
    Helt fra starten av begynte medlemmene 
i SMR også å samle inn penger til misjonen. 
Den første tiden hadde de ingen konkrete 
prosjekter som de støttet, men gjennom bønn 
vokste det frem en plan om hva pengene 
skulle brukes til. 
    Innsamlede midler har gjennom årene 
gått til å dekke lønn til sykepleiere, 
bygging av sykestuer og direkte støtte til 
misjonsorganisasjoner. I dag er ordningen slik 

at norske sykepleiere og helsefagarbeidere kan 
søke direkte om støtte fra SMR til diakonale 
prosjekter de er involvert i. 
    Bladet du holder i hendene heter 
Misjonsringen. Det ble startet 10 år etter 
SMR. Før det ble alle misjonsnyhetene 
håndskrevet, og sendt direkte til medlemmene. 
Nå gis Misjonsringen ut fire ganger i året, 
med nyheter fra misjonen og prosjekter SMR 
ber for og/eller støtter økonomisk.  
    Denne jubileumsutgaven er et 
dobbeltnummer, og er viet til bønnesvar. For 
hvordan har det egentlig gått med alle som har 
fått forbønn av SMR gjennom 100 år? Det er 
det bare Gud som vet. Men vi har spurt noen 
tilfeldig utvalgte fra forskjellige bønnekort 
om hva forbønnen fra SMR har betydd for 
dem. Vi har også spurt om de kan fortelle en 
historie hvor de er helt sikre på at de har fått 
svar på bønn. Det er blitt mange forskjellige 
historier. God lesning!

Den gamle tittelvignetten til bladet Misjonsringen er full av symbolikk. Mange vil kjenne 
igjen korset med lenken rundt, logoen til SMR. Ringen som består av lenker er et tegn på alle 
medlemmene. Ledd for ledd henger de i hverandre. Det gjør at ringen blir sterk. Fra ringen 
går stråler oppover. Det er våre bønner som stiger opp til nådens trone. Midt i ringen sees 
korset, og fra korset – midtpunktet i alt vi gjør – stråler kraften ut. 

STØTTE TIL PROSJEKTER
Søkere må være en kristen organisasjon 
med norsk tilknytning, og prosjektene 
må være diakonale. Landsstyret til SMR 
tildeler midler i tråd med forrige års 
inntekter (gaver og arv) og økonomi-
forvaltning. Tildelingene blir gjort kjent i 
medlemsbladet.

HVEM ER VI?
Sykepleiernes Misjonsring (SMR) er en 
sammenslutning av sykepleiere som har til 
hovedoppgave å be for misjonen, spesielt 
for sykepleiere i misjonens tjeneste. 
SMR ønsker også å være en støtte- og 
hjelpe-organisasjon for evangeliske 
misjonsorganisasjoner. 
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– Hans herlighet til pris – Vår historie



Den svenske misjonæren Birgitta, Marits kollega. Slik så bilen ut etter krasjet. 

– De første årene i Pakistan jobbet jeg med undervisning i søndagsskolen og med kvinnearbeid, forteller Marit. 
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Ofte sitter jeg i stillhet. Jeg spør Gud «hva vil 
du si meg nå?» Og så venter jeg på hva Han 
vil minne meg på. I tillegg til den vanlige 
bønnen prater jeg mye med Gud i løpet av 
dagen. Jeg føler at det beriker meg, sier 
Marit Rasmussen (77). Nå er hun pensjonist, 

men i 13 år var hun misjonær i Pakistan for 
Pinsevennenes Ytremisjon (PYM). 
    – Uten bønn går det ikke. Bønn er å 
henvende seg til Vårherre. Bønn gir trygghet, 
og er en ryggrad i alt. Forbønn – det er at 
noen løfter deg opp i bønn. Det er ikke uten 

betydning, det er helt sikkert. Da jeg var ute 
i tjeneste i Pakistan, og oppdaget at jeg sto 
på bønnekortet til Sykepleiernes Misjonsring, 
ble jeg veldig glad. Det er ikke alltid at den 
som ber for andre får sagt noe konkret om 
situasjonen, men Gud ser alt. Han vet, sier 
Marit. 
    For også kristne opplever vonde ting. 
   – Da jeg var hjemme fra Pakistan på 
juleferie i 2012 fikk jeg en tøff beskjed. Den 
svenske misjonæren, som jeg samarbeidet tett 
med, var blitt skutt og drept. Birgitta hadde 
vært misjonær i Pakistan i 40 år. Vi bodde 
vegg i vegg, og jeg pleide å sitte på med 
henne i bilen hver dag. 
    – Hva skjedde?
    – Birgitta var på vei hjem. Da hun stoppet 
foran porten kom en motorsykkel med to 
personer kjørende opp på siden av bilen. 
Birgitta åpnet vinduet, antakelig for å spørre 
hva de ville. Da skjøt de henne rett i brystet. 
Hadde jeg sittet ved siden av henne, slik jeg 

pleide, ville jeg antakelig blitt drept jeg og, 
forteller Marit. Noe mer enn det vet hun ikke 
om det som hendte. Ingen er blitt tatt for 
ugjerningen. 
    – Det var helt forferdelig! Jeg snakket 
med henne på telefonen samme dag det 
hendte, sier Marit. Sammen med noen ansatte 
fra Norge og Sverige fikk hun den vonde 
oppgaven å rydde opp i leiligheten til Birgitta. 
Etter det flyttet hun fra området for å bo i 
nærheten av noen andre misjonærer. 

Uvurderlig hjelp
Bare noen måneder etter at kollegaen hennes 
ble skutt, havnet Marit i en stygg bilulykke. 
Sjåføren i den andre bilen kjørte for fort, og 
braste rett inn i bilen Marit satt i.
    – Jeg kom hjem til Norge på båre med 
brudd på tre-fire ribbein og bekkenet. I en 
sånn periode er det til uvurderlig hjelp å vite 
at noen husker på deg i bønn. 
    Jeg har aldri bebreidet Gud for noe som 

Bønnesvar i Pakistan

– Mange i Pakistan tror på skjebnen, at alt i livet er forutbestemt. Det gjør ikke jeg.  
I Bibelen står det at alle våre dager er talte av Gud. Men det betyr ikke at ting er  
forutbestemt. Når vi ber kan vi røre ved Guds finger. Ellers ville ikke våre bønner vært 
verdt noe i det hele tatt, mener Marit Rasmussen fra Sande i Vestfold. 

– Bønn kan forandre alt!
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– Hans herlighet til pris –

har hendt meg. Jeg har heller tenkt at jeg 
har vært heldig som kan henvende meg til 
en levende Gud. Vi skal få hjelp, ikke være 
hjelpeløse. Men vi har ingen garanti for at vi 
ikke skal møte tøffe ting, sier Marit.
    Hun vet godt hva hun snakker om. Det var 
særlig vondt da hun mistet mannen sin for 
mange år siden.
    – Jeg vil si at det går an å være ergerlig på 
Gud. Men man kommer ingen vei med det! 
Det er en sang som sier «Velt alle dine veier 
og all din hjertesorg på ham». Det er noe av 
det beste du kan gjøre! 
    
Preken på sparket
Hun husker en av de første prekenene hun 
skulle holde i Pakistan. Det var ikke enkelt 
å skulle sjonglere mellom norsk, engelsk 
og urdu. Hun hadde forberedt seg i flere 
dager, og notert ned hele talen på engelsk. 
Menneskene hun skulle møte var i alle aldre, 
fra helt små til gamle. Som vanlig var det en 
stor skare samlet. 
    Men det var noe som ikke stemte.    
    – Jeg kjente inni meg at «den prekenen 
der kan du bare legge vekk.» Det var som 
om Gud sa: «Legg vekk de greiene der, så 
skal jeg guide deg gjennom.» Akkurat da 
tror jeg det var noen som ba for meg. For jeg 
opplevde det ikke som enkelt. Jeg hadde gjort 

leksa mi, og så fikk jeg beskjed om å legge 
vekk det hele. Det endte med at jeg snakket 
ut fra Johannes evangelium, kapitel 3, vers 
16, det helt sentrale evangeliet. Siden har jeg 
aldri vært redd for ikke å ha notater nok, sier 
Marit.     

Byttet oppgaver
I begynnelsen av oppholdet i Pakistan skjedde 
det noe. En kveld hun skulle gå hjem fra 
språkskolen ble hun stående og se opp mot 
fjellene i Himalaya. 
    – Gud stoppet meg på veien. Og så følte 
jeg det som om Han sa til meg: «Hvis jeg tar 
fra deg det aller meste – er det nok for deg at 
du går ut med mitt evangelium?». 
    Hele mitt yrkesaktive liv hadde jeg vært 
sykepleier. Der og da føltes som om Gud 
tok fra meg alt det som jeg lente meg på. Jeg 

kjente at tårene rant og rant mens jeg så på de 
majestetiske fjellene. 
    «Ja, det er nok,» svarte jeg. Og slik 
ble det. Etter språkskolen jobbet jeg med 
undervisning på søndagsskolen og med 
kvinnearbeid. Fokuset ble å fortelle om Jesus, 
hvem Han er. Det tok noen år før jeg fikk 
tilbake sykepleie-oppgavene, forteller Marit. 
    
Ta neste buss! 
Av og til sender Gud beskjeder gjennom 
andre. En gang Marit var på besøk i en 
landsby i Gilgit, opp mot Himalaya-traktene, 
hadde hun en diskusjon med pastor Sajjad. 
Landsbyen lå langt fra misjonsstasjonen, 
rundt 20 timer med buss langs den gamle 
«Silkeveien». Marit skulle hjem, og hadde 
bestemt seg for å ta bussen klokka 17.00.
    – «Nei, det skal du ikke,» sa Sajjad til 

Bønnesvar i Pakistan

meg. «Du skal ta bussen klokka 19.00.» «Nei, 
jeg skal ta 17-bussen,» sa jeg. «Det er lettere 
for meg å reise med den. Da slipper jeg å 
reise hele natta». «Nei, du skal reise med 
19-bussen,» sa Sajjad. Ja, vel, tenkte jeg. Her 
er det Gud som rår. Nå har Sajjad fått noe av 
Gud, tenkte jeg. 
    Dermed tok jeg 19-bussen. Men det ble 
ingen vanlig tur. Etter to timer ble bussen 
vår stanset, og så måtte vi over i en annen 
buss. Stemningen var ubehagelig. «Nå er det 
godt jeg er mellom 50 og 60 år, og ikke 30,» 
tenkte jeg. Den nye bussen fikk følge av en 
politieskorte helt frem. 
    Først tre-fire år senere fikk jeg høre av 
pastor Sajjad hva som var skjedd. Bussen som 
jeg hadde tenkt til å ta klokka 17.00 var blitt 
ranet av røvere på veien, og flere passasjerer 
var blitt drept. Hadde jeg vært på den bussen 
ville jeg kanskje vært blant de drepte?        
    Mange pakistanere tror på skjebnen, at 
livet er forutbestemt. Det tror ikke Marit. 
    – Det står i Bibelen at alle våre dager er 
talte. Men at Gud har talt våre dager er ikke 
det samme som at ting er forutbestemt. Jeg 
tror at bønn kan forandre ting, bønn kan røre 
ved Guds finger. Ellers ville ikke våre bønner 
vært verdt noe i det hele tatt, mener Marit 
Rasmussen. – Vi har lov til å be! Det er det 
det handler om.

Pastor Sajjad nektet Marit å reise klokka 17.00.Evangelisering for kvinner har vært en viktig jobb. 

Silkeveien var en historisk karavanevei mellom Europa og Kina, i bruk allerede fra 100-tallet. Veien ble oppkalt etter silke, en av 
varene som ble fraktet. Da Marit skulle hjem fra Gilgit måtte hun kjøre mange timer i buss på den bratte og svingete veien.



Omsorg gjennom bønn
Ved årsskiftet hadde Sykepleiernes Misjonsring 29 bønnegrupper spredt over hele landet, 
og 688 enkeltmedlemmer. Formålet med bønnegruppene er å samles i bønn for norske 
sykepleiere og helsefagarbeidere som er utenlands i misjonstjeneste. Indre Østfold SMR er 
ei av gruppene. I over 74 år har de møttes en gang i måneden for å be sammen! 

Anne Kristine Snøløs ble med i Indre Østfold SMR i 
1988. De siste 15 årene har hun vært leder for gruppa.

Kristin har besøkt Indre Østfold SMR og flere andre 
bønnegrupper og fortalt fra arbeidet sitt i Midtøsten. 

Indre Østfold SMR ble startet i 1947, og har fått nytt 
navn underveis. I dag har gruppa åtte faste medlemmer. 

Siden 1947 har kristne sykepleiere i Askim 
og omegn møttes jevnlig for å be sammen. 
Nå som de fleste foreninger i Norge har vært 
forhindret fra å møtes på grunn av Covid-19 
pandemien, har kvinnene i stedet samlet seg 
rundt de samme bønne-emnene i hvert sitt 
hus, men på samme tidspunkt. 
    – Jeg pleier å sende sms til alle og si fra. 
Og så ber vi sammen hver for oss i en time, 
fra klokka 12:00-13:00 hver tredje fredag i 
måneden. Å samles på Zoom eller på Skype 
har ikke vært noe for oss. Men vi gleder oss 
til vi kan møtes igjen og ha vanlige møter, 
forteller Anne Kristine Snøløs (68) fra 
Trøgstad. 
    Et vanlig bønnemøte har sine faste rammer, 
bygd på tradisjoner utviklet gjennom flere år. 

    – Jeg lærte av den forrige lederen å være 
skikkelig nøye på tiden, ellers har det lett 
for å bli for mye sosialt. Vi har delt møtet i 
tre deler. Den første timen ber vi sammen. 
Den andre timen spiser vi. Den tredje timen 
snakker vi om misjonsnyheter vi har lest om, 
enten fra bladet Misjonsringen, fra blogger 
eller fra andre misjonsblader. 
    Anne Kristine er pensjonist, men jobbet 
tidligere som sykepleier på intensiv/
hjerteovervåkningen ved Askim sykehus. 
Utdanningen tok hun ved Haraldsplass 
diakonale høgskole i Bergen.
    – Hvordan har det seg at du ble med i en av 
bønnegruppene til SMR?
    – Jeg ble spurt av en av dem som var med. 
På det første møtet ble jeg sittende og lese 
på bønnekortet. Da oppdaget jeg plutselig 
at flere av mine kullinger sto der – folk jeg 
hadde studert sykepleie sammen med på 
Haraldsplass. Mens jeg leste skjedde det noe. 
Jeg fikk en utrolig nød for arbeidet som disse 
sykepleierne sto i. Jeg kjente inni meg at jeg 
ville være med å be frem arbeidet deres. Den 
følelsen er bare blitt sterkere og sterkere for 
hvert år, sier Anne Kristine. 
    Flere ganger har hun på vegne av gruppa 
tatt kontakt med misjonærer de ber for, og 
invitert dem til å delta på bønnemøtene deres 
når de er hjemme i Norge. En av dem som har 
takket ja til å komme er Kristin, utsending til 
Midtøsten. På grunn av det sensitive arbeidet 
Kristin står i kan vi ikke gjengi etternavnet 
hennes, eller si hvilket land hun jobber i. 
    – Gjennom Kristin er jeg blitt med i en 

HVA ER «BØNNEKORTET»?
Hvert år oppdaterer SMR et bønnekort som 
blir sendt til alle medlemmene gjennom 
bladet vårt, Misjonsringen. Hvert enkelt 
medlem kan bruker dette daglig i sin egen 
bønnetjeneste. Gruppene tar fram bønnekortet 
og ber sammen gjennom hele kortet når de 
møtes.
    Misjonsorganisasjonene sender navn på de 
sykepleiere og helsefagarbeidere de har ute 
i tjeneste til SMR. Vi ber for den enkelte av 
disse med navn gjennom bønnekortet.   
    Navnene er fordelt på seks dager. En dag 
ber vi for hverandre, for SMR sin ledelse, 
kortidsmisjonærer og volontører, praktikanter, 
nasjonale medarbeidere, sendeorganisasjonene 
og så videre. Utsendinger i sensitive områder 
kan vi ikke alltid oppgi navnet på.  
    Forbønn for medsøstre som reiser ut 
i tjeneste for andre har stått sentralt for 
Sykepleiernes Misjonsring helt siden 1921. I 
dag er det en tverrkirkelig bevegelse. 

internasjonal bønnegruppe på Zoom hvor 
vi møtes digitalt to ganger i måneden og 
ber sammen for beduinene. Det har vært en 
flott måte å lære mer om arbeidet hennes, 
og bli kjent med de andre misjonærene i 
bønnegruppa.
    – Hva er det beste du vil trekke frem fra 
alle møtene i Indre Østfold SMR?
    – Det må være alt jeg har lært om bønn! 
Vi har en tidligere misjonær blant oss. Hun 
er over 90 år og har vært utsending til India 
og Bangladesh. Hun har lært meg så utrolig 
mye om å stole på Gud. At man må tørre å stå 
i utfordrende situasjoner. Og så har hun lært 
meg å se Guds finger i hverdagen min, at Gud 
leder meg skritt for skritt. 
    Da Jesus dro hjem til Gud sendte han Den 
Hellige Ånd for hjelpe oss. Den Hellige Ånd 
går ved siden av oss hver dag, hele tiden, sier 
Anne Kristine. – Og så har jeg lært at den fred 
som Gud gir overgår all forstand. Han er min 
trygghet og mitt ankerfeste i livet. 
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Angrepet av terrorister i Mali
På bønnekortet til Misjonsringen fra 2017 står Anita Stokka Zimsen oppført for Norsk 
Luthersk Misjonssamband i Elfenbenskysten/Mali. «Vi har merket så utrolig godt at folk 
har vært med oss i bønn. Jeg kan fortelle om noe som skjedde med meg og min familie i 
2017. Da opplevde vi en stor utfordring i Mali,» forteller Anita. 

Det er veldig viktig å bli bedt for, at folk 
husker på meg og min familie i bønn både 
når det gjelder arbeid og hverdagsliv. I 
tunge stunder kan jeg kjenne at jeg får det 
jeg trenger til å fortsette, og jeg tror dette 
kommer av forbønn, sier Anita Stokka 
Zimsen (35). Opprinnelig kommer hun fra 
Hommersåk, og er utdannet vernepleier. 
Nå bor hun i Abidjan i Elfenbenskysten 
sammen med mannen Svenni og deres fire 
barn. Elfenbenskysten utgjør sammen med 
Mali Vest-Afrika-feltet til Norsk Luthersk 
Misjonssamband (NLM). I Abidjan jobber 
Anita både i kirken, administrasjonen og på 
gjestehuset. 
    – Bønn er viktig for meg. Det er godt å 
kunne komme til Jesus når som helst med 
hver lille tanke. Å kunne ha fellesskap med 
Gud gjennom bønn. Kanskje spesielt hvis jeg 
har hatt det tungt, så har jeg grepet til bønnen. 
Arbeidet jeg står i kan ofte være vanskelig, 
men Gud leder meg, og jeg vil legge alle mine 
problemer og bekymringer i hans hender. 
    Det finnes så mange løfter i forhold til 
bønn, for eksempel Matteus 7, 7-8:  
 
«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. 
Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. 
For hver den som ber, han får, den som 
leter, han finner, og den som banker på, skal 
det bli lukket opp for.»

I 2017 bodde Anita i en landsby i Mali med 
sin familie, og jobbet som misjonær der. 
Anita skulle bli kjent med folk i landbyen, 

Som misjonær utsendt for NLM har Anita mange 
oppgaver. Her er hun på barneleir.

og være et vitne i hverdagen. Hun drev også 
en barneklubb, og gjorde noe administrativt 
arbeid. 
    – Når vi skulle slappe av reiste vi ofte på 
tur til hovedstaden. I 2017 var svigermoren 
min fra Island på besøk hos oss, og vi tenkte 
derfor at vi skulle ta en tur til en resort nær 
hovedstaden som vi pleide bruke. 
    Vi overnattet en natt, og skulle være en natt 
til. På ettermiddagen var vi ved et basseng 
som ligger oppe i fjellet. Mannen min og våre 
to gutter gikk ned til hytta vår for å slappe 
av litt. Svigermor og datteren vår Naomi var 
i bassenget, og jeg satte meg for å gi babyen 
vår mat. 
    Plutselig hørte vi skudd. Jeg forsto ikke helt 
hva det var først, det tok noen sekunder før 
det gikk opp for meg. Folk fikk panikk rundt 
meg. Med babyen på armen sprang jeg opp 
mot fjellet sammen med svigermor og Naomi. 
Der oppe hadde vi resorten bak oss, og det 
var på resorten skuddene kom fra. Jeg hadde 

– Her er vi i den norske militærleiren, rett etter angrepet. Fra venstre: David (2), Naomi (7), mannen min Svenni, 
Aron (5), meg med Neema på seks måneder i armene, og svigermor ÓlÖf som var hos oss på besøk fra Island. 

med meg mobilen og ringte mannen min. Han 
fortalte at de var kommet inn i hytta. 
    Det var ikke så mye å gjemme oss i, det 
var mest berg, lavt gress og små trær. Jeg 
tenkte at «nå kommer jeg til å dø». Jeg følte at 
skuddene kom rett bak meg, og på siden. 
    Det var masse skudd hele tiden. Vi hadde 
badetøy på, og ingen sko, og underlaget 
var veldig vondt å trå på. Jeg hadde babyen 
i armene. Hun sov da dette begynte, men 
våknet da vi begynte å løpe. 
    Vi fikk følge av to FN soldater som også 
var gjester på resorten da dette skjedde. Han 
ene hadde en pistol med seg. Vi løp sammen 
oppover fjellet til vi følte oss litt tryggere. 
Der tok vi en pause når skuddene ikke var så 
mange. 
    Vi kunne nå høre en politibil som nærmet 
seg. Jeg hadde hele tiden kontakt med min 
mann. Jeg husker vi ba så mye, jeg snakket til 
Gud hele tiden og løftet hendene oppover. 
    Det føltes godt å kunne be til Gud. Det var 
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det første jeg tenkte på, jeg kunne ikke gjøre 
noe annet. Flere visste nå om terrorangrepet 
og mange var med oss i bønn. 
    Vi hørte nå periodevis masse skudd, og så 
pause. Vi gikk lenger opp i fjellet til vi kom 
til et gjerde, der så vi flere av gjestene fra 
resorten. Jeg hadde nå gått tom for batteri på 
mobilen, så jeg kunne ikke vite hvordan det 
gikk med Svenni, Aron og David. 

Lå under senga
Vi gikk under gjerdet til de andre. Der møtte 
vi en spansk armert soldat som hadde kommet 
for å hjelpe. Det begynte å bli mørkt. Alle 
damene fikk låne sko, og så gikk vi ned til 
en landsby på andre siden av fjellet. Der ble 
vi hentet av FN-styrker og tatt med til den 
norske militærleiren hvor vi fikk mat, klær og 
legehjelp. Det var så godt å bli tatt vare på av 
dem. 
    Jeg fikk vite at resten av familien fremdeles 
var i hytta, men at de skulle hentes ut snart. 



Jeg ble så lettet da jeg fikk vite det. Jeg ladet 
mobilen min, og fikk kontakt med mannen 
min igjen. Han og guttene hadde gjemt seg 
under senga, og guttene hadde faktisk sovnet 
etter hvert.   
    Svenni, Aron og David kom til militær-
leiren noen timer senere. Det var så godt å 
være sammen igjen! Vi fikk god hjelp etterpå 

til å bearbeide det som hadde skjedd, først i 
Mali, så i Elfenbenskysten og til slutt i Norge. 
Det viste seg at ni personer hadde dødd i 
angrepet, fire av dem var terrorister.   
    Vi opplevde Guds hjelp på en nær og sterk 
måte. Vi har hørt om så mange som ba for oss 
akkurat da dette skjedde. Vi er sikre på at Gud 
reddet hele familien vår. 

Dette bildet er tatt cirka en uke etter angrepet. På Modum Bad hjemme i Norge fikk familien hjelp til å bearbeide 
det som hadde skjedd. Her koser de seg på skogstur. Fra venstre: Svenni, Anita, Neema, Aron, David og Naomi. 

MOTTO: HANS HERLIGHET TIL PRIS. EF. 1,12MOTTO: HANS HERLIGHET TIL PRIS. EF. 1,12

Anita Stokka Zimsen jobber fortsatt som misjonær i 
Vest-Afrika for NLM. Her ser vi henne undervise på 
søndagsskolen.
 – Etter terrorangrepet var vi hjemme i cirka to 
måneder, men følte oss ikke ferdig med misjons-
tjenesten. Vi vurderte selvfølgelig å flytte hjem, men 
det ble klart for oss at Abidjan var rette stedet å flytte 
til. Mali og Elfenbenskysten er samme misjonfelt, og vi 
hadde bodd i Abidjan tidligere. Rett etter angrepet var 
mannen min og jeg veldig «på vakt», og vi kunne skvette 
av ekstra høye smell. Men det er blitt bedre. De tre 
yngste barna merker vi ingenting på. Den eldste jenta 
vår snakker litt om det nå og da. Hun forsto nok mer 
enn de andre av det som skjedde, forteller Anita. Hun 
vet ikke hvor lenge familien blir værende på felt, men 
føler at de er på rett plass slik situasjonen er nå.
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MOTTO: HANS HERLIGHET TIL PRIS. EF. 1,12

Klokken 14:00 - 16:00 på Lovisenberg diakonale 
høgskole, auditorium. Åpent seminar med plassbegrensning. 
Påmelding: smr@lovisenberg.no

Sykepleiernes Misjonsring har støttet sykepleiere og 
helsefagarbeidere i deres diakonale innsats med bønn og 
ressurser gjennom 100 år. Hvordan utrykker diakonien seg i 
dag? Vi får innspill på:

Diakonale dilemma i en globalisert verden, presentert 
av Mirjam Syltebø Endalew, PhD-stipendiat ved Senter for 
misjon og globale studier, VID vitenskapelige høgskole.

Kirken og kjønnsbasert vold: Tamar’s historie, presentert 
av Marit Breen, Rådgiver for kjønn og kvinners rettigheter i 
NMS Global.

Å ta vel imot de fremmede. Om integrering og inkludering 
av nye landsmenn i arbeidslivet, presentert av Bjørg Aambø 
Østby, HR konsulent, Kompetanse og utvikling, Larvik 
kommune og PhD-stipendiat offentlig sektor, ved Senter for 
diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole.

Panelsamtalen ledes av Hilde M. Ydstebø, daglig leder i 
SMR.

Stands: Organisasjoner vil ha stands i foajeen om covid-19 
situasjonen tillater det.

  
Klokken 11:00

Vi feirer gudstjeneste med St. Hanshaugen sokn.
Det blir hilsener fra SMR sitt landsstyre og gjester.

Kontakt Lovisenberg gjestehus for overnatting.
Kun få plasser. 

Festmiddag lørdag med gjester og program

Klokken 17:30 - 20:00 på Lovisenberg gjestehus, 
Lovisenberggata 15 A.  

Påmelding så langt det er plass til smr@lovisenberg.no med 
siste frist 15.09.2021.

Pris kr 300 som betales til SMR sin konto 1609.51.13676 
(refunderes ikke).

Festgudstjeneste i Lovisenberg kirke

Seminar: Internasjonal Diakoni
«Har jeg noen gang 
hatt et sterkt og bevisst 
Guds kall, så var det 
da Ånden arbeidet 
sterkere og sterkere, 
til det til sist ble som 
et press i søvnløse 
netter, at jeg måtte 
komme frem med 
dette å samle søstre 
som ville be for de 
sykepleiersker som 
jeg visste ofte stod 
alene med et veldig 
ansvarsfullt arbeid. 
De måtte få vite om at 
det var noen kolleger 
som prøvde å forstå 
dem og ba for dem her 
hjemme.»

Johanne Høeg, 
SMRs stifter i 1921
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SMR ble stiftet på Kongsberg i 1921, og nå 100 år senere vil over 650 
medlemmer og 30 grupper feire visjonen. Helt fra starten har Lovisenberg 
hatt en sentral plass i utsendelse og støtte. Det er en stor glede for oss å kunne 
invitere til en jubileumshelg med flott program i Lovisenberg gata 15 A og B.

Lørdag 2. oktober

Søndag 3. oktober



 – Bønn er et spørsmål om tro. Kan vi egentlig være helt sikre på bønnesvar – selv om vi 
ser svaret med våre egne øyne? Jeg vet ikke. Men jeg glemmer aldri babyen i Blånildalen 
i Etiopia. Kollegaen min og meg, vi var sikre på at barnet kom til å dø. Men så ba vi for 
henne, og tre dager etter var hun helt frisk igjen, forteller Mirjam Syltebø Endalew. 

Babyen som ble helt frisk igjen

«Hun har stivkrampe», hvisket min etiopiske 
kollega til meg. Vi visste begge to at da var 
håpet ute. Den nyfødte babyen kom til å dø. 
    Vi var på besøk i ei av hyttene i landsbyen 
Sirba hvor vi bodde. Året var 2002. I hytta 
bodde en mor med en nyfødt baby. Babyen 
var svært syk. Kollegaen min så med en gang 
at barnet hadde stivkrampe. Han forklarte til 
moren at dessverre var det ingenting vi kunne 
gjøre. Men moren ga ikke opp. Hun tryglet 
meg om jeg vær så snill kunne be for barnet. 
«Hvis du ber for henne så blir hun frisk,» sa 
hun. Jeg vet ikke om kvinnen var blant dem 
som var blitt døpt. Det var bare noen få år 

siden Gudrun og Johannes Austgulen og Ståle 
Storaas hadde flyttet til Sirba og kirken var 
blitt bygget. 
    Jeg synes ikke jeg kunne si nei da jeg 
ble spurt om å be for et sykt barn. På min 
stotrende gumuz (det lokale språket) ba jeg en 
svært enkel bønn hvor jeg takket Gud for at 
Han hadde skapt dette barnet, og ba Ham om 
å gjøre henne frisk igjen. 
    Moren var takknemlig og rolig da vi gikk. 
Tre dager senere kom hun gledesstrålende til 
klinikken med barnet. Den lille jenta var blitt 
frisk igjen! 
    Det er lett å tenke at barnet kanskje ikke 

– Her er jeg sammen med noen naboer i 2002 da jeg bodde i Blånildalen. Damene er fra venstre: Itiane, Kengi, så er 
det meg og Shuale. På den tiden arbeidet jeg som sykepleier i et landsbyutviklingsprosjekt.
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Hei!
Jeg vil gjerne få sende en liten hilsen til alle dere i SMR. Det siste året har nok vært spesielt 
for alle. For min del er et av høydepunktene at bønn har fått en enda mer sentral plass i 
hverdagen. Spesielt i starten av pandemien merket jeg hvordan folk tok tid til bønnesamlinger 
på Zoom, siden vi ikke kunne samles i grupper, og det inspirerte også meg til å ta initiativ til 
en bønnesamling for beduinene den 2. og 4. onsdagen i måneden på Zoom. Der har også Anne 
Kristine fra Indre Østfold SMR vært trofast med, og den kontakten har betydd mye. 

Jeg besøkte gruppa Anne Kristine er leder for første gang da jeg var hjemme høsten 2019, og 
siden har vi holdt kontakten. Det betyr mye å vite at dere i SMR ber for meg og arbeidet vårt. 
Gjennom disse bønnesamlingene på Zoom har Anne Kristine fått et innblikk i mitt og andres 
arbeid i regionen her, noe som hun formidler videre. Dersom noen flere ønsker Zoom-kontakt 
så starter jeg gjerne en egen norsk bønnesamling en gang i måneden.

Jeg håper og tror at enda flere i løpet av dette året har sett viktigheten og verdien av bønn. 
Tusen takk til dere i SMR for trofast forbønn – dere gjør en utrolig viktig jobb.

Ønsker dere alle Guds velsignelse, 
hilsen Kristin i Midtøsten
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hadde stivkrampe likevel, men jeg har tillit til 
det kliniske blikket til min kollega, og jeg har 
tillit til Gud. Vi vet jo at Gud kan helbrede. 
    Det finnes mange historier om mennesker 
som er blitt friske på uforklarlig vis. Det er 
ikke uvanlig i Etiopia. Denne historien er 
likevel spesiell for meg. Kvinnen viste så stor 
tillit til Gud og til bønn. Og bønnen var så 
enkel. Det ble tydelig at når Gud svarer er det 
ikke avhengig av flotte formuleringer, lengde 
eller mengde bønn, forteller Mirjam Syltebø 
Endalew (45). 

– Takk for forbønn!
Hun er svært takknemlig for forbønn fra 
SMR.    
    – Når jeg ser tilbake på de 10 årene jeg har 
bodd i Etiopia tenker jeg at det er helt utrolig 
hvor bra jeg har hatt det. Jeg har faktisk 
aldri opplevd at noen har villet meg vondt. 

Særlig når jeg tenker på hvor sårbar jeg var 
de første fire årene, da jeg bodde som enslig i 
Blånildalen, gikk langs stiene for å vaksinere 
og kjørte rundt på de dårlige veiene alene. Jeg 
synes det er helt utrolig at det gikk bra. 
    De gangene jeg var alene i bilen opplevde 
jeg aldri å punktere eller å få problemer med 
bilen. Og til tross for min manglende erfaring, 
og begrensede faglige innsikt, ble jeg alltid 
tatt imot med vennlighet og velvilje.
     Mirjam er utdannet sykepleier med 
spesialisering i kvinnehelse. Hun har også en 
mastergrad i diakoni, og er nå stipendiat ved 
VID vitenskapelige høgskole hvor hun skriver 
på en doktorgrad i diakoni. 

Påminnelse om Gud
Jeg er oppvokst i Fræna, ved kysten utenfor 
Molde.  Gjennom barne- og ungdomsårene 
lærte jeg å be, og forbønn for konkrete 
personer og situasjoner var viktig. 
    Da jeg gikk på videregående pleide jeg å 
begynne hver morgen med å be, og jeg pleide 
å møte en venninne i matfriminuttet en gang i 
uka hvor vi ba for alle klassekameratene våre. 
    I studietiden var jeg med i ulike 
bønnefellesskap sammen med venninner. 
Når jeg tenker tilbake på dette ser jeg at mitt 
forhold til bønn kanskje har forandret seg 
litt gjennom livet. Det har vært perioder av 
livet hvor det vært vanskeligere å gi tid og 
oppmerksomhet til bønn. For meg handler 
bønn først og fremst om min relasjon til den 
treenige Gud. I perioder av livet hvor jeg ikke 
har bedt så mye har jeg tenkt at tilliten min til 
Gud har vært båret litt av bønnene mine fra 
andre perioder av livet. 
    Jeg tenker at bønn er en praksis som minner 
meg på at jeg har Gud. De siste årene har 
jeg opplevd det tyngre å formulere bønner 
gjennom ord. Kanskje fordi jeg opplever at 
virkeligheten er så kompleks, og at jeg er blitt 
mer kritisk til hvordan ord og beskrivelser 
forenkler kompleksiteten i livet? På den annen 

Mirjam har kjørt mye alene langs øde veier på lands-
bygda i Etiopia. For 19 år siden bodde hun i landsbyen 
Sirba i Blånildalen i Etiopia. Der opplevde hun noe 
forunderlig. 

– Dette bildet er fra 2019, tatt bare noen måneder før 
vi flyttet til Norge: Lamessa, Simon, Liban og meg. I år 
fyller Simon 17 år, og Liban 9. 

side synes jeg det er deilig at relasjonen min 
til Gud ikke er avhengig av at jeg sier eller 
gjør de riktige tingene. Bønn er et sted hvor 
tankene kan hvile.

Faste bønner
Nå begynner jeg ofte dagen på kontoret med 
liturgiske ledd som syndsbekjennelse og 
trosbekjennelse. Bønnen «Herre miskunne 
deg over oss» er et viktig anker. De tidløse 
bønnene formidler sannheter som står fast 
uavhengig av det som skjer i en verden i 
endring. 
    Noen vil kanskje tenke at når jeg ikke 
formulerer konkrete bønner for konkrete 
situasjoner så kan det være vanskeligere å 
se bønnesvar? At det kan være vanskeligere 
å se gode ting som skjer som tegn på Guds 
inngripen og tilstedeværelse i verden? Nei, 
jeg synes ikke det er vanskelig. Jeg velger å 
fortolke det som skjer gjennom briller hvor 
Gud er en del av virkeligheten – selv om jeg 
ikke har bedt konkret for det. Dette er noe jeg 
har lært av mine etiopiske kollegaer, og noe 
som jeg ønsker å holde fast på. Det betyr at 
jeg fortolker også ting som jeg ikke har bedt 
for som bønnesvar. 

Guds omsorg i praksis
Høsten 2019 flyttet vi tilbake til Norge etter 
fire år i Etiopia. Den yngste sønnen vår savnet 
Etiopia og vennene der, spesielt savnet han 
bestevennen sin fra skolen i Addis Ababa, 
sønnen av en norsk-etiopier som arbeidet for 
Flyktninghjelpen. Selv om han etter hvert fikk 
nye venner fra skolen her i Norge savnet han å 
ha en spesiell venn i nabolaget som han kunne 
ringe på hos, og leke med når som helst. 
    En lørdag i august 2020 kom han 
gledesstrålende inn etter å ha vært ute med 
søpla. Hele gutten strålte. «Gjett hvem jeg 
møtte ved søppelkassene?» spurte han. Nei, 
det greide vi ikke å gjette. Jo, han hadde møtt 
bestevennen sin fra Etiopia! Det viste seg at 

faren til gutten hadde avsluttet arbeidet for 
Flyktninghjelpen og flyttet tilbake til Norge. 
Og ikke bare hadde de flyttet til Oslo, men 
uten at de visste hvor vi bodde hadde de kjøpt 
en leilighet i vårt borettslag! 
    For meg ble dette et bønnesvar på en bønn 
jeg ikke hadde uttrykt med ord. Det var mer 
enn jeg kunne finne på å be om eller å forstå. 
    Samtidig er jeg jo klar over at det er mange   
som har bedt for at ungene våre skal finne 
seg til rette og få venner i Norge. Kanskje det 
også er noen i SMR som har bedt spesielt for 
barna våre?
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– Hans herlighet til pris – Bønnesvar i Etiopia



Bildet er fra ungdomsarbeidet NMS støtter i Paris, MIJI. – Å ha mot til å være ærlig i møte med Gud i bønn er både 
godt og trygt, for jeg vet at jeg blir tatt i mot i nåde. Å ha samme åpenhet for søsken i troen er utfordrende, men 
også godt, når man opplever at det er tillit og rom, sier Sandra. Sandra med sin yngste sønn, Aaron, i Ngaoundere.
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Bønnesvar i Kamerun og Frankrike

– Bønn og refleksjon har alltid vært viktig for meg. Bønnen er for meg det stedet hvor jeg 
ikke legger noe i mellom, der jeg kan være den jeg er med alle mine mangler og svakheter, 
alle mine spørsmål og all min tvil. Men hvor jeg likevel blir gitt rom, og tatt i mot, uten 
fordommer, men i nåde, sier Sandra Bischler, seksjonsleder for ledelse i NMS. 

– I bønn blir alt nakent

Jeg glemmer aldri det siste året vi var ute i 
Kamerun og jeg ble alvorlig syk av malaria. 
Mens jeg lå febersyk i senga strømmet det 
folk til for å be for meg. En gang jeg våknet 
sto det tre biskoper ved sengekanten og ba, 
en annen gang var det kvinnegruppa, og en 
tredje gang var det ungdomskoret. De både 
sang og ba for meg. Det kommer jeg aldri til 
å glemme. Det som gjorde mest inntrykk var 
den nestekjærligheten bønnen formidlet. Det 
å bli båret av en slik omsorg, forteller Sandra 
Bischler (46). 
    Siden 2019 har hun jobbet som Seksjons-
leder for Seksjon Ledelse og Teologisk 
Utdannelse for Det norske misjonsselskap 

(NMS), med et geografisk ansvar for Mali, 
Kamerun og Madagaskar. Nå bor hun fast 
i Frankrike sammen med familien, men har 
tidligere vært NMS sin utsending til Kamerun 
i mange år. 
    – I løpet av vår tid i Kamerun lærte jeg 
å inkludere bønnen i alle deler av livet. Når 
man gikk på besøk til hverandre så ba man 
sammen før man skilte lag igjen. Før man 
skulle ut å kjøre så ba man sammen. Når noen 
var syke så gikk man på hjemmebesøk for å 
be sammen.
    Det å vite at man er bedt for betyr enormt 
mye. Både i de gode og i de tunge dagene. 
Det at andre bærer deg i bønn gjør at du 

blir minnet på at dette handler om et større 
fellesskap, en misjon som går utover mitt 
eget lille engasjement. Det å få lov til å 
være en liten brikke, men likevel en viktig 
brikke, i noe større enn seg selv, som holdes 
oppe i bønn, det gjør at man blir ydmyk og 
takknemlig.  
    Så en stor takk til alle som har bedt for 
oss! Som har bedt for arbeidet, som har bedt 
for NMS, for samarbeidskirka, for familien 
og for barna våre. Jeg kan ikke annet enn å 
være dypt takknemlig. For det å kjenne på at 
dette er et oppdrag man står sammen i, gjør 
en sterk. Og der jeg i min svakhet svikter, der 
holder bønnen motet oppe!

Hest eller misjonsgave?
Sandra er født og oppvokst på Karmøy i 
Rogaland. Fra hun var ganske liten har hun 
vært opptatt av bønn. 
    – Jeg var ei ihuga hestejente, og som 
ti-åring fikk jeg min første islandshest. Jeg 
kjøpte hesten for egne penger som jeg hadde 

spart opp. Men før jeg tok den endelige 
avgjørelsen om jeg skulle kjøpe hest, eller gi 
alle pengene til et misjonsprosjekt i Afrika, 
så var jeg mye i bønn. I forbindelse med de 
store valgene i livet så har jeg alltid bedt og 
grunnet mye, og dette var et stort valg for 
en tiåring. Jeg har siden den gang alltid søkt 
etter Guds veiledning i de store valgene, og i 
bønnesvarene opplever jeg ofte en fred. Fred 
over et valg. 
    Allerede den gangen, da jeg stod 
overfor valget om å kjøpe hest eller gi bort 
sparepengene mine, så visste jeg at min 
store drøm var å reise ut som misjonær til 
Afrika. På en barneleir da jeg var åtte år fikk 
vi nemlig besøk av en ekte misjonærdame 
fra Tanzania. Hun var kledd i tradisjonelle 
fargerike afrikanske klær med skaut på hodet, 
og fortalte historier fra livet og tjenesten i 
Afrika. Fra det øyeblikket av så ble min store 
drøm å bli lærer og misjonær i Afrika. At jeg 
hengte på læreryrket handlet nok om at jeg 
hadde en lærer på barneskolen som også var 
tidligere misjonær fra Tanzania, og hun ble 
også et stort forbilde. 

Følelsen av fred
Samtidig så hadde jeg altså også denne 
drømmen om å få egen hest. Og jeg ba, og 
jeg ba. Skulle jeg velge hest eller gi bort 
pengene? For jeg visste jo at sykehuset i 
Tanzania trengte pengene mer enn jeg trengte 
en hest. Jeg husker veldig tydelig den freden 
jeg fikk da jeg i bønn lovte Gud at selv om 
jeg kjøper hest nå, så skal jeg en dag reise 
ut som misjonær til Afrika. Så hest ble det, 
og drømmen om å bli misjonær i Afrika ble 
ledende for alle valg jeg tok senere i livet. 
    Jeg utdannet meg til sykepleier. Deretter 
tok jeg videreutdannelse i utviklingsstudier 
hvor jeg spesialiserte meg på forebyggende 
hiv/aids arbeid i en afrikansk kontekst. For 
jeg visste jo at en dag ville jeg reise ut som 
misjonær til Afrika, forteller Sandra. 



Familiebilde tatt noen år tilbake. Fra venstre: Daniel Kevin, Theodors beste venn i Kamerun, Erik, Samuel, Sandra, 
Theodor og Aaron (foran). Nå går Theodor på skole i Norge, mens resten av familien bor i Frankrike.

For åtte år siden jobbet Hildegard Anthun Ørsnes (59) på Jamaica som offiser i Frelses- 
armeen. Der havnet hun i en forferdelig bilulykke. Ulykken ga henne hjerneslag. Fortsatt 
har hun vansker med å snakke og å skrive, og må bruke rullestol over lengre distanser.  
– Mange ba for meg. Det at jeg overlevde er et svar på bønn, tror Hildegard.

Bønn når krisen rammer

2. juledag 2013 er blitt et før og etter i 
Hildegard Anthun Ørsnes liv. Det regnet og 
var glatt. En sjåfør av en minibuss mistet 
kontrollen, fikk sleng på bilen og havnet i 
motsatt kjørefelt. Der frontkolliderte han med 
Hildegard. Etter flere uker på sykehus på 
Jamaica ble Hildegard fløyet til Norge med 
flere brudd og alvorlig hjerneslag. 
   – For meg er bønn viktig og nødvendig 

hver dag. Før hjerneslaget var det viktig, men 
etter hjerneslaget er bønn blitt en enda større 
del av livet mitt, forteller Hildegard. 
    Hun får hjelp av ektemannen Bernt Olaf 
Ørsnes til å svare på spørsmålene i dette 
intervjuet. Hjerneslaget har gitt henne afasi, 
det vil si en svikt i evnen til å bruke og forstå 
ord. Hver uke trener hun med fysioterapeut 
og logoped for å bli bedre. Håpet er en dag 
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– Hans herlighet til pris –

Hildegard er utdannet sykepleier ved Betanien Sykepleierhøgskole i Bergen. Siden gikk hun Frelsesarmeens offiser-
skole i London og i Asker. Hun har også studert ledelse, blant annet ved Diakonihøgskolen i Oslo. 

Bønnesvar på Jamaica

    Slik ble det. I 2007 reiste familien på fem 
ut som misjonærer til Ngaoundere i Kamerun, 
hvor Sandra jobbet i et hiv/aids-prosjekt og 
drev forebyggende helsearbeid.
    – Det var en fantastisk tid. Etter seks år 
i Kamerun flyttet vi til Frankrike. Jeg fikk 
permisjon uten lønn, og skulle ta et år med 
teologi på det protestantiske fakultetet i 
Montpellier. Erik, mannen min, fortsatte sitt 
arbeid i Kamerun. Alt med den hensikt at vi 
etter dette året skulle tilbake til Kamerun, og 
fortsette en del år til. 
    Da dette sabbatsåret nærmet seg slutten 
så var det ikke mulig for meg og guttene å 
returnere tilbake til Ngaoundere på grunn av 
sikkerhetssituasjonen. Det endte derfor med 
at jeg sa opp min stilling i NMS og fortsatte 
teologi-studiene i Frankrike, for allerede 
da hadde jeg forelsket meg helt i teologien, 
og det skattekammeret det er å få studere 
Skriften på heltid. Erik, derimot, måtte 
begynne å pendle til Kamerun fra Frankrike, 
for å ikke oppholde seg for lenge om gangen 
i Kamerun. 
    Etter fire år med teologi-studier, så ble 
jeg i begynnelsen av 2017 oppringt av 

NMS som ville at jeg skulle søke en stilling 
som nestleder for Seksjon Menighet med 
et geografisk ansvar for NMS sitt arbeid i 
Frankrike og England. For meg var denne 
telefonen et bønnesvar. På det tidspunktet 
var vi så i tvil om hva vi skulle gjøre videre. 
Jeg var ferdig med bachelorgraden i teologi, 
og det å fortsette studier på heltid var ikke et 
alternativ. Dette var også en periode med mye 
bønn. Før jeg fikk telefonen fra NMS så søkte 
jeg en stilling i en annen misjonsorganisasjon 
i Norge, og jeg kom til siste intervjurunde 
hvor det stod mellom to kandidater. Men jeg 
kjente ikke freden for det valget. Og rett før 
tredje og siste jobbintervju fikk jeg beskjed 
fra NMS om at de ville ansette meg igjen, og 
jeg fikk en sånn fred for at det var det riktige 
valget å ta. 
    På den måten kom jeg tilbake til NMS i 
2017, men nå på et helt annet misjonsfelt. 
Det har vært en fantastisk reise, hvor jeg har 
fått brukt erfaringene fra Kamerun og fra 
teologistudiene i samarbeid med både vår 
franske partner, Den Forente Protestantiske 
Kirka i Frankrike, og vår engelske partner, 
Bispedømmet i Carlisle.



Både Bernt Olaf og Hildegard fra Bergen har 
vært med i Frelsesarmeen hele livet. På Jamaica 
jobbet Hildegard på Frelsesarmeens hovedkvarter 
for Karibia med hovedansvar for det diakonale 
arbeidet i 16 ulike land. 

å kunne snakke og skrive igjen, og å parkere 
rullestolen for godt. 

Utenlands i flere år    
Hildegard har vært utstasjonert for 
Frelsesarmeen i flere perioder. Fra 1988-
1990 var hun sykepleier på Haiti ved en 
mobil ernæringsklinikk som kjørte rundt til 
små landsbyer i områder sør-vest på Haiti. 
I 1990 flyttet hun til Kingston på Jamaica. 
Der jobbet hun som helsesykepleier på 
internatskolen The Salvation Army School for 
the Blind and Visually Impaired. Dette er en 
skole for blinde, svaksynte og døve i alderen 
3-20 år. Skolen hadde cirka 100 internat-
elever og 20 som bodde hjemme. 
    – Vi hadde egen sykestue hvor vi delte ut 
medisiner, vi hadde sårstell og barna bodde på 
sykestua dersom de trengte tilsyn eller hadde 
smittsomme sykdommer. Vi fulgte også opp 
elever i forhold til legebesøk, tannlegebesøk 
og de som ble lagt inn på sykehus, forteller 
Hildegard.
    Fra 1992 til 1995 hadde hun og Bernt Olaf 
ansvar for barnehjemmet «The Nest». 
    – Jeg var blant annet ansvarlig for medisin- 
og helseoppfølging av barna. Jeg hadde også ansvar for fjernadopsjonsprogrammene vi var 

tilsluttet, sier Hildegard. Bernt Olaf er også 
utdannet sykepleier, og har stått på SMRs 
bønnekort sammen med Hildegard.     
    Etter dette var ekteparet noen år hjemme 
i Norge før de reiste tilbake til Jamaica i 
september 2012. Der jobbet Hildegard på 
Frelsesarmeens hovedkvarter for Karibia 
hvor de ansatte hadde ansvar for arbeidet i 
16 ulike land; fra Belize i Mellom-Amerika 
til Guyana, Surinam og Fransk Guyana 
på nordkysten av Sør-Amerika, og 12 
øy-nasjoner i Karibia.
    – Mitt ansvar ved hovedkvarteret var 
det diakonale arbeidet i disse landene, 
samt pensjonerte offiserer i Frelsesarmeen. 
«Women’s Auxiliary», en gruppe forretnings-
kvinner som støttet Frelsesarmeens arbeid 

Familien samlet på Jamaica i 2013 før ulykken: 
Bernt Olaf, Hildegard, Ole Magnus og Synnøve.

i Karibia, var også under min ledelse. 
Dessverre måtte vi flytte tilbake til Norge 
mye tidligere enn planlagt på grunn av 
bilulykken, forteller Hildegard.
    – Hva tror du det har betydd for deg i ditt 
virke at du systematisk er blitt bedt for av 
medlemmene i Sykepleiernes Misjonsring?
    – Da jeg tjenestegjorde i Karibia var det 
veldig trygt å vite at mange hjemme ba for 
meg og familien. Forbønn har alltid vært 
svært viktig for meg. Det er det nå også, nå 
som jeg er i en rehabiliteringsprosess etter 
slaget. 
    Jeg har tro på forbønn. Jeg tror forbønn 
er en medvirkende årsak til at jeg har vært 
i stand til å fortsette å dele mitt vitnesbyrd 
gjennom sang og bønn. Mannen min og jeg 
har hatt flere møter hvor vi har kunnet vitne 
om Guds trofasthet, også når alt er blitt snudd 
opp ned.
    Jeg har ofte bedt til Gud om at han må 
bruke meg med de begrensninger jeg har, 
spesielt etter bilulykken. Gang på gang har 
jeg fått tilbakemeldinger på at andre er blitt 
velsignet på grunn av det Gud har gjort 
gjennom meg, forteller Hildegard.
    Gjennom livet har det vært mange 
bønnesvar. En gang på Haiti var det 
dramatisk.
    – Vi hadde vært i Port-au-Prince og var 

på vei hjem til Fond-des-Negres hvor vi 
bodde. På veien ble vi stanset to ganger i  
veiblokader. En sint mobb sto med steiner i 
hånda og ville knuse bilruta og tvinge Bernt 
Olaf, mannen min, ut av bilen. Begge disse 
gangene svarte Gud på min bønn, og vi fikk 
returnere til Port-au-Prince til Frelsesarmeens 
barnehjem. Der overnattet vi noen dager til 
ting hadde roet seg, forteller Hildegard.
    Selv om bilulykken har tatt fra henne mye, 
synes hun at hun også har fått mye. – Jesus er 
«mer» inni meg nå enn da jeg var frisk. Jeg 
har fått et annerledes og dypere forhold til 
Gud. Han kan ikke tørke vekk tårene mine, 
men jeg kjenner at Han er der.
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Hildegard er glad i å dra på tur, og går på egne ben så 
mye hun kan. Dette bildet er fra Hardangerbroa.

Over lengre distanser bruker Hildegard rullestol, 
eller når hun er sliten eller trøtt. Dette bildet er fra en 
sommertur til Rundemannen i Bergen hvor Bernt Olaf 
og datteren Synnøve er med. 
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– Hans herlighet til pris – Bønnesvar i India

Lekselesing utanfor huset til Anne Margrethe på misjonsstasjonen i Murhidabad i Vest-Bengal.

– Bønnekortet til SMR var ein svært stor ting for meg då eg skulle ut til India som utsend- 
ing for Kristen Muslimmisjon i 1985. Der stod namnet mitt i alle år. Dette gav meg frimod 
og stor forventning til Gud som hadde kalla meg til tenesta. At mitt namn var på Bønne- 
kortet var for meg ein dyrebar skatt! fortel Anne Margrethe Eidesvik (72) frå Bømlo.

– Tusen takk for forbøn, SMR!

Eg hugsar godt kor viktig det var å kontakta 
Ingeborg Mosand som var min forstanderinne 
på Menighetssøsterhjemmet då eg tok mi 
sjukepleiarutdanning der. Eg bad henne om å 
setja mitt namn på Bønnekortet under India. 
    Utan tvil betydde det enormt mykje for 
mitt daglege virke på Misjonsstasjonen 
at SMR sine medlemmar bad for meg. 
Det hjelpte meg til å møta store og små 
utfordringar – utfordringar som kunne gjera at 
eg opplevde meg sjølv som heilt hjelpelaus, 
mislukka, mismodig og redd. Då trur eg 
Herren minna nokon om å be for meg langt 
der oppe i Norge, og eg fekk nytt mot og 
mannskap, fekk sjå så  t y d e l e g at Gud er 
Knuteløysaren. Han gav meg utrusting til å 
vurdera situasjonar og ta avgjerder dag etter 

dag. Mange som brukte bønnekortet skreiv 
oppmuntrande brev til meg, og gruppene 
sende ofte julehelsingar som blei til rik 
velsigning for meg.  
    Solveig Yndestad frå Bergen var ei av dei 
eg lærte å kjenna gjennom Sjukepleiernes 
Misjonsring. Ho var den som Gud brukte 
til å leia meg inn i Kristen Muslimmisjon 
(nå: Lys over Land). Hennar interesse for 
alt og alle i Sajinipara, bøneengasjement og 
trufast brevskriving gjorde sterkt inntrykk 
på meg i alle år. Trur ho måtte vera utnemnt  
av Herren til å stå ved sida mi – ein 
kjempeinspirasjon! fortel Anne Margrethe 
Eidesvik. I tillegg til sjukepleierutdanninga 
på Menighetssøsterhjemmet har ho Bachelor 
frå New York University og Master i 

Dette biletet av Anne Margrethe er tatt i 2017 like før ho blei pensjonist og reiste heim etter 32 års teneste i India. 

Primærhelseteneste frå University of 
Rochester, USA.     

Ber dag og natt
– Kva slags forhold har du til bøn?
    – Bøn er for meg ein livsstil som er 
integrert i heile meg. Eit tett og trygt 
fellesskap med Herren kontinuerleg. Gud talar 
til meg, viser meg vegen eg skal gå, og eg 
deler alt med han.
    Herren legg på mitt hjarte mange og mangt 

han vil eg skal be for, så eg er ein lukkeleg og 
takksam forbedar, seier Anne Margrethe.
    – Kan du fortelje ei historie kor du er sikker 
på at du fekk svar på bøn?
    – Eg kan fortelje om den gongen Gud 
helbreda meg då eg var skikkeleg sjuk over 
lang tid. 
    Sjukdommen arta seg slik at eg fekk 
dundrande hovudpine kvar natt. Vidare blei 
høgre auga angripe slik at eg ikkje kunne opna 
det samtidig som eg heller ikkje kunne sjå 
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Bønnesvar i India

tydeleg på det andre auga. Eg blei svimmel og 
mista balansen. Forstod då at eg måtte koma 
meg heim til Norge, men fyrst måtte eg til 
Kolkata for å ordna med returvisum til India, 
og få meg billett. Eg fekk med meg ein lærar 
frå skulen vår. Vi kom oss på det svært så 
primitive natt-toget, og til Kolkata bar det.   
    I Kolkata fekk eg kjøpt tur-retur-billett. 
Ordna seg med returvisum gjorde det og. Sjuk 
som eg var kom me oss attende til Sajinipara, 
der ting skulle ordnast med dei av staben som 
skulle ha ansvar for arbeidet medan eg var 
heime, og for å pakka kofferten for heimreise.    
    Den kraft og det mot som Herren gav meg 
desse få dagane kan ikkje beskrivast. Alt la 
seg til rette, og på ein-to-tre så tok Gajål, 
læraren, og meg fatt på ei ny natt med tog- 
reise til Kolkata, og på heimveg var eg.  

Indisk lege i Norge
I dei dagar måtte eg heilt til Kolkata for 
å ringa heim til Norge. Kolkata var 165 

kilometer borte, og det tok ti timar med tog 
for å koma dit. Eg fekk ringt til bror min kor 
eg fortalde om dårleg helsetilstand. Eg hugsa 
at eg brast i hulkegråt då eg snakka med han. 
Gråt gjorde bror min og. I slike tider er det 
Vår Gode Hyrde som ber oss på skuldrene 
sine. 
    Bror min skulle kontakta Dr Joy Bonarjee, 
ein bekjent av meg som voks opp i India, 
men som då var tilsett ved Sentralsjukehuset 
i Stavanger som lege. Håpet var at han kunne 
leggja meg inn på sjukehuset i Stavanger etter 
at eg landa på Sola. Bror min var komen til 
Sola frå Bømlo då eg landa der, og han køyrde 
meg til sjukehuset der eg blei innlagt.
    Utredning foregjekk dei neste dagane utan 
at legane kunne gje meg nokon diagnose, men 
like sjuk og hjelpelaus var eg. Etter to veker 
blei eg utskreven. Utover sumaren blei det to 
nye sjukehusopphald på Stord Sjukehus og til 
sist blei eg overflytta til Haukeland Sjukehus. 
Heller ikkje der fekk eg hjelp. Då eg skulle 

– Då misjonsstasjonen bestod av 18 mål jord låg det til rette for gardsdrift, og me starta opp med kyr og 
mjølkeproduksjon. Treplanting og salg av trær, dyrking av grønsaker og eit hageanlegg med alle slags planter – ja, 
misjonsstasjonen blei som det flottaste parkanlegget, fortel Anne Margrethe. 

utskrivast, ropte eg til Gud i mi naud endå 
meir intenst enn tidlegare. Blei leia til orda i 
Jesaja 58:11 kor det står så vakkert: «Herren 
skal alltid leia deg og metta sjela di i det tørre 
landet. Han skal styrkja kroppen din så du blir 
som ein vassrik hage, ei kjelde der vatnet aldri 
sviktar.» TUSEN, TUSEN TAKK MIN FAR 
I HIMMELEN! Sterke og så tydelege løfte. 
Eg skreiv verset ned på ein lapp og la lappen 
i bukselomma. Deretter tok eg taxi til vener 
av meg som var med i ei cellegruppe under 
menigheta Levande Ord. 

– All sjukdom blei borte!
Eg bad om forbøn. Venene mine samla 
venene sine og ei mektig forbønshandling 
med handspålegging tok plass. Dei tok 
bøneoppdraget så alvorleg. Svært så 
trusstyrkande var det og at leiaren i gruppa 
fekk nett det same bibelverset som det 
eg hadde fått litt tidlegare. Forventninga 
til Herren var stor. Cellegruppesamlinga 

foregjekk om kvelden medan eg låg heilt 
medtatt på sofaen i entreen.    
    Neste morgon bar det med hurtiggåande båt 
til Stavanger der eg var innkalt til undersøking 
ved ØreNeseHals-avdelinga. Heim til Bømlo 
bar det igjen med hurtiggåande båt der bror 
min stod på kaien og tok i mot meg og køyrde 
meg heim til mor mi der eg budde.  
    Mor mi og bror min var til stades då eg blei 
reist opp frå stolen eg sat i, og all sjukdom 
blei borte. Eg visste det og eg kjende det!  
Tida var komen for Underets Gud til å gripa 
inn, og det blei stor jubel og glede i stova.
    Bibelverset frå Salme 31:25 «Ver modige 
og sterke, alle de som ventar på Herren» har 
vore, og er, svært nyttig for meg på livsvegen.
Neste dag fekk eg ordna med returbiletten min 
til India og tenk – innan ei veke var eg tilbake 
på misjonsstasjonen min. Sidan har eg fått 
vore frisk. Forbedarar – tusen takk for trufast 
bøneomsorg. Det har betydd så enormt mykje 
for meg!!!!!!

– Eg starta barneskule på misjonsstasjonen, og mykje tid blei brukt til å læra opp dei som skulle undervisa. Mykje 
tid gjekk og til samtalar med foreldra til skuleborna. Å få fylgja borna deira over sju år var ei stor glede, og 
etterkvart blei det ein skikkeleg flott skule som var med å utvikla heile området.



Retur og adresseforandring til:
SMR’s kontor
Lovisenberggt. 15 A, 
0456 Oslo

• • • • • • • • • • • • • • • •

EF. 1,12

Misjonsringen
Det vil dette året komme to ordinære 
utgaver av Misjonsringen; blad nr 1 
og nr 4. 
Blad nummer 2 og 3 er slått sammen 
til dette jubileumsnummeret. 

Produksjon av jubileumsutgaven:
Christine Kristoffersen

Vil du bli medlem? 

Som medlem i Sykepleiernes 
Misjonsring betaler du kontingent 
og er på den måten med på å betale 
medlemsbladet. Dette kommer med 
fire nummer i året. Bønnekortet er 
årlig vedlegg i nr 4. 

Kontingenten er på kr 400 i 
året (200 for studenter). Bladet 
ligger også på hjemmesiden vår: 
misjonsringen.no.

Vil du bli med i en gruppe må 
du ta kontakt på epost: smr@
lovisenberg.no. Da vil du få vite 
kontaktpersonen i den gruppen som 
er nærmest deg. MISJONSRINGEN utgis av Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo, tlf. 47 67 87 97
Bankgiro: 1609.51.13676

Vipps: 560952

E-post: SMR@Lovisenberg.no
SMRs hjemmeside: www.misjonsringen.no 

Leder: Torunn Tvedt 
Moksheimsjøen 5, 5542 Karmsund, mobil: 907 64 128 

torunntvedt@hotmail.com
Redaktør: Frøydis Vestbøstad, 

Gulbrandsveien 11, 7088 Heimdal, mobil: 93 80 67 48
E-post: froydisvest@gmail.com

Daglig leder: Hilde Masvie Ydstebø, mobil: 47 67 87 97

ISSN 1892-7416

www.bergersenstrykkeri.com

Sykepleiernes
Misjonsring

100 år


