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Ja, nå ser vi fram til SMR-landsmøte i Ulsteinvik, 13.-16. juni .   Eli Vollen, sekretær 
i LS og jeg fikk treffe arrangementskomitéen i Ulsteinvik i januar.  Gruppen der 
forbereder landsmøtet sammen med SMR-gruppen i Volda/Ørsta.  Det ble en 
inspirerende dag.  Vi kjenner at vi jobber godt sammen for at alt skal bli bra for 
alle som kommer til Landsmøtet.  Skolen vi skal være på er trivelig og fin .  Maten 
kommer til å smake godt.  Programmet er fint.  Det blir mye misjonsinformasjon.  
Og det blir en ekstra opplevelse å møtes i den delen av vårt vakre land. 

Temaet for landsmøtet er HÅP.  Vi skal gi stor plass til håpet i våre egne liv og i 
våre oppgaver i misjonsarbeidet.  Det gir oss gleder og inspirasjon til å holde på 
i gruppene vi tilhører her i Norge.  Alle gruppene og enkeltmedlemmer er med i 
dette håpefulle verdensvide fellesskapet med Jesus Kristus, livets håp .  Vi skal 
høre om hvor vi henter håpets ild fra og hvorfor vi med stor frimodighet skal dele 
av det til andre mennesker.   Hvem er Jesus Kristus som er vår Herre og menneske-
slektens håp?  Det er håp for de vi ber for de i andre land som vi samler inn økono-
miske midler til.  Vær med å be for Wenche Lunde som skal ha bibeltimene .  Be 
også for misjonærene som skal fortelle og tale på de forskjellige arrangementene.  

Vi skal ha valg av nytt landsstyre og ny styreleder.  Og vi har fått gode kandidater 
som stiller til valg.  Virkelig noe vi takker for og gleder oss over. 

Vi gleder oss over flere nye medlemmer i 2015.  Og allerede nå i 2016 har vi fått 
noen nye medlemmer.  Vi gleder oss stort over det. 

Vi håper at arbeidet vi er med på sammen med misjonsorganisasjonene fortsatt 
skal bære frukt.

La oss derfor prioritere tid til stillhet i våre hverdager slik at vi kan høre Guds 
tale til oss som vil leve i  håp og være med å gi andre mennesker håp.  Vi trenger 
å be om visdom, utrustning og kjærlighetens kraft og mildhet.  Det er lett å bli så 
opptatt av alle oppgavene at vi kan glemme å lytte til hvordan vi skal prioritere.  
Kanskje er det nødvendig for oss å endre kurs i noe av alt det vi holder på med.  
Mismodighet skal ikke få kneble oss.  Guds rike er liv laga!

Derfor er også vår forbønnsoppgave så viktig.  Våre små SMR-grupper gir oss 
muligheter til støttende, utfordrende og inspirerende fellesskap. 

Kanskje blir vi enda flere på Landsmøtet i år enn i 2013?  Inviter noen med deg.

Hjertelig velkommen alle!

Hilsen  Torbjørg 
Styrelederm i SMR

Leder
Sykepleiernes Misjonsring lever med Håpet
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Når et menneske har forvillet seg bort enten i skog og mark eller til sjøs blir det 
satt inn store styrker av forskjellige mennesker for å finne det. Så snart alarmen 
går er det noen som setter i verk redningsaksjon. Mange forskjellige grupper av 
mennesker blir kalt ut til ett oppdrag og begynner søket etter den savnede. 

Allerede i skapelsesberetningen er det satt i gang en forberedelse til en rednings-
aksjon. Gud har satt i gang en plan for redning for alle mennesker.  Det står skre-
vet i Bibelen «Det skjedde i de dager» Lukas 2.1.  Gud gav sin egen sønn, Jesus. 
«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og 
hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste» Jesaja 
9.6.  Han kom til jord som ett lite barn. Han ble født av ei kvinne, men hadde 
ingen jordisk far.  Jesus levde som et vanlig menneske da Han gikk omkring her 
på jorden. Tidlig, allerede som tolvåring visste Jesus at han hadde en himmelsk 
far. «Visste dere ikke at jeg måtte være i min Fars hus?» 

Jesus kom til jord for å gi sitt liv som løsepenge for deg og for alle.  Trenger vi i 
dag en Himmelsk Redningsaksjon? Svaret er et absolutt «ja». Jesus kom for alle 
som vender seg til Han og lukker Han inn i sjel og sinn.  Derfor kan vi frimodig 
gå ut i all verden. «Gå derfor ut sier Jesus, og Jeg vil være med dere alle dager 
inntil verdens ende.»  Matteus 28.19.  Vi kan regne med Jesus i alt misjonsvirke 
utover den vide jord!  Vi er privilegert i SMR at vi har et slikt budskap å gå med!  

Gud velsigne hver og en i denne store og viktige redningsaksjon!

Torunn Tvedt

Andakt
Himmelsk Redningsaksjon
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Vår datter Mirjam og vår svigersønn Lamessa rei-
ste tilbake til Etiopia i august 2015 som misjonærer 
for NLM. I jula tok vi turen til Addis Abeba og 
hadde en fin uke sammen med dem og deres to gut-
ter Simon (11) og Liban (3).  

Lamessa jobber med oppfølging av ti NORAD-
støttede prosjekter, de fleste drives i partnerskap 
med Mekane Yesus-kirken. Prosjektene handler 
om utdanning, jordbruk, vannforsyning og helse-
arbeid. Utenom de større byene er rekruttering av 
kompetent helsepersonell vanskelig. Det er i dag 
beregnet at Etiopia har ca 100 mill mennesker og 
en sterkt voksende befolkning.  Mange får barn i 
ung alder noe som øker faren for fødselskomplika-
sjoner. Uten mulighet for keisersnitt kan kompli-
kasjoner føre til fistula-problemer eller i verste fall 
død for både mor og barn. Jenter som får høyere 
utdanning venter lenger med å få barn og alderen på 
førstegangsfødende er derfor på veg opp.

Mirjam tok sin mastergrad i diakoni ved Menig-
hetsfakultetet våren 2015. Hun underviser nå på 
presteseminaret i Addis Abeba i fagene diakoni, 
etikk og HIV/Aids. HIV er en større utfordring i 
mange afrikanske land enn i Europa. Dette kan for-
stås som en konsekvens av fattigdom. Mange ek-
tefeller bor adskilt på grunn av arbeidssituasjonen 
og mange tyr til prostitusjon som en siste utvei for 
å forsørge seg selv og sin familie. Utdannings- og 
kunnskapsnivå er ofte lavt. I tillegg er behandling 
og oppfølging  både dyrt og komplisert. Kirken 
utfordres av AIDS-problematikken også fordi syk-
dommen lett forbindes med skam og forties. Me-
kane Yesus kirken har imidlertid en sterk bevissthet 
om kirkens diakonale ansvar for å formidle håp og 
vise omsorg for mennesker som lider. 

Det er umulig å besøke Etiopia uten å bli konfron-
tert med fattigdom og menneskelig nød.  Det er stor 
forskjell på fattig og rik, og mange fattige livnærer 
seg på et eksistensminimum som tiggere. Befolk-

ningen i Addis Abeba øker for hver dag og har nå 
nådd 5 mill. mennesker.  Et typisk trekk i bybildet er 
at fattig og rik er tett integrert og en finner blikkskur 
side om side med forretningsområder og moderne 
hotell.  Dette virker i seg selv stabiliserende. På 
en kjøretur i byen konfronteres vi hele tiden med 
kontrastene, med nøden og fattigdommen. Tiggere 
dukker opp ved bilen når den stopper for rødt lys i 
et vegkryss.

Etiopia er et vakkert land med et vennlig, smilende 
og imøtekommende folk. De markedsfører nå Etio-
pia som «the new spirit of Africa». Vi merker en 
enorm utvikling i hovedstaden siden første gang vi 
var i Etiopia i 2002 - altså for 13 år siden.  Den 
gang var landet rangert som et av de aller fattigste 
på FNs liste over lands velstandsnivå. Siden har de 
hvert år klatret på rangstigen og utviklet velferd og 
infrastruktur. Etiopia er kaffens hjemland, men ek-
sporten øker også for andre varer. Utenfor Addis 
ligger store anlegg for roseproduksjon og denne 
gangen både så, og smakte vi jordbær høstet på et 
frodig område sør for Addis. Vi har heller aldri før 
sett så mye løk som ble solgt langs vegkanten. I 
tillegg kommer selvsagt økt turisme som en viktig 
vekstnæring.

Landet opplever stor økonomisk vekst. Det byg-
ges nye motorveger, jernbaneforbindelse og trikk 
i selve Addis. Like synlig er de store drabantbyene 
som reiser seg i utkanten av byen med plass til 
titusener av mennesker. Myndighetene ønsker nå å 
utvide Addis Abebas grenser betydelig på bekostning 
av frodige jordbruksområder i utkanten av byen. 
Dette er grobunn for konflikt og har ført til 
omfattende studentopprør. 

Vi feiret «norsk» jul. Pinnekjøtt og svineribbe var 
flybåren fra Norge og mange møtte opp til norsk 
julegudstjeneste i kapellet på NLMs tomt. Den-
ne gangen besøkte vi også et feriested ved Lake 
Langano, ca 200 km sør for Addis. Her fikk vi 

Jula 2015 i Etiopia
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to fine dager sammen med barnebarna våre i en 
fantastisk natur. Rundt hyttene er det urskog som 
gir perfekt tilholdssted for apekatter, villsvin, 
flodhester og utrolig mange fuglearter. Det var godt 
å se at hele familien har det bra. Skole, barnehage 
og dagligliv er viktig for trivsel og trygghet for hele 
familien. Vi er glad for at Mirjam og familien er 
omsluttet av bønn og omsorg, også fra Sykepleiernes 
Misjonsring. For oss har Etiopia blitt et viktig land. 
Med to barnebarn som er halvt etiopiske, vil båndene 
alltid være der, enten de i fremtiden blir boende 
mest i Norge eller Etiopia.

Hilsen Marit Hovde Syltebø

Lamessa, Misjam, Liban, Marit, Simon og Ole
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Okhaldhunga er navnet på et distrikt i Nepals østlige 
fjellverden. Det ligger isolert til, men har fått 
permanent veiforbindelse til utenverdenen i løpet 
av de siste par årene. Distriktet har en befolkning 
på i underkant av 200 000 mennesker. 

Den internasjonale misjonsorganisasjonen United 
Mission to Nepal (UMN) har drevet et sykehus her i 
mange år. Dette er det eneste fungerende sykehuset 
i distriktet, og fordi flere av nabodistriktene også 
mangler fungerende sykehus er det mange alvorlig 
syke pasienter også derfra som oppsøker Okhald-
hunga Sykehus. Så det fungerer som primærsykehus 
for godt over 250 000 mennesker, altså omtrent 
som et gjennomsnittlig norsk sentralsykehus.  

Av pleiepersonale har sykehuset fem fullt utdannede 
sykepleiere, ti hjelpepleiere og fem erfarne pleie-
medhjelpere. I tillegg fungerer det som praksisplass 

for utdanning av hjelpepleiere ved en lokal helse-
skole, og avgangs-studentene her bidrar med mye 
praktisk pleiearbeid. Legebemanningen varierer 
mye, vanligvis er her fra tre til seks leger. 

I løpet av byggeprosessen har vi flere ganger fått god 
støtte fra Sykepleiernes Misjonsring, det har kommet 
svært godt med. Først til bygging av tuberkulose- 
avdelingen, så bidrag til innredning i poliklinikken 
og i hovedbygningens sengeposter. Støtten denne 
gangen har gått til noe svært verdifullt: Et sentralt 
oksygenanlegg!

På et akutt-sykehus som vårt er det mange pasienter 
som trenger ekstra oksygentilførsel. Noen vanlige 
eksempler er operasjonspasienter, fødende, syke 
nyfødte, pasienter med alvorlig lungebetennelse 
og KOLS-pasienter. Pasientene våre får oksygen 
fra oksygen-konsentratorer, eller fra store oksygen- 

Oksygen til Okhaldhunga

Bygningene som vises med røde piler er de satt opp som ledd i den pågående sykehusutbyggingen. Vi har ennå ikke 
kunnet flytte inn i det store, røde bygget midt i bildet, det er det nærmeste målet vi ser fram mot nå!  De nye syke-
husbygningene er de tre røde byggene med grønne tak. Helt til høyre ligger den nye tuberkuloseavdelingen, med 
åtte enkeltrom. I midten ligger poliklinikken. Det store, røde bygget til venstre for midten er det nye hovedbygget, 
der hele taket er dekket av solcellepaneler, som allerede nå er sykehusets hovedkilde til elektrisk strøm. Her blir det 
operasjonsavdeling, fødeavdeling, intensivrom, barnerom, isolat og vanlige sengerom.
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sylindre som vi kjøper i Katmandu og transporterer 
hit. Til nå har disse måttet stå ved siden av pasientenes 
seng, og så flyttes til neste seng når de trengs der. 
Det er upraktisk, fører til unødig slitasje på utstyret, 
og gir dårlig pasientsikkerhet, særlig med tanke på 
at det vil komme nye jordskjelv. 

Takket være blant annet støtten fra SMR har vi nå 
fått lagt opp et sentralt anlegg for oksygen og 
vakuum i hele det nye sykehuset. Der vil oksygen-
konsentratorer og /-sylindre stå i en egen sentral, 
hvorfra det går linjer til uttak ved pasient-sengene.

Erik Bøhler
Overlege,
Okhaldhunga Sykehus,
Nepal

En sliten, nyankommet KOLS-pasient har allerede fått ekstra oksygen fra oksygenkonsentratoren i bakgrunnen, 
mens han tas imot av en lege. I bakgrunnen en av sykehusets «hjemmesnekrede» kuvøser, der det ligger en liten en 
som får oksygen fra den blå konsentratoren på gulvet bak.

Bestemor passer på at hennes barnebarn, innlagt 
med alvorlig lungebetennelse, får puste inn ekstra 
oksygen fra en maske. Vi har mange barn som ikke 
ville greid seg uten slik behandling i akuttfasen av 
en lungebetennelse.
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JULEHILSEN FRA LA PAZ 2015 

 
Fra venstre: Ossian, Malin, Kristin, Nils Atle, Anne Karin, Hildegunn, Ole Morten, Camilla og Emmanuel 
 
1. Gjenbruk av Nils Atle og Anne Karin Krokeide 
Det er 30 år siden vi forberedte julefeiring i La Paz første gang, 
og det er 21 år siden forrige gang. Vi kom tilbake til La Paz i 
høst og gleder oss på nytt til å være i denne utrolige byen, og 
å være blant tidligere og nye medarbeidere. Er det rart å 
komme tilbake? På en måte er det jo det, men samtidig er det 
som å komme hjem etter en laaaaaaaaaaaang ferie. 
Kulturforskere hevder at grunnleggende kulturtrekk endres 
svært langsomt. Vi kan skrive under på det, og slik er det 
svært masse i La Paz og i Bolivia som ikke har endret seg på 30 
år. På den andre siden, er det mangt som ser annerledes ut. 
La Paz har fått dobbelt så mange innbyggere. Nabobyen som 
nærmest var en liten forstad, er blitt egen by, og både La Paz 
og El Alto har hver for seg over 1 million innbyggere. Til tross 
for dette møter vi flere kjente på gatene i La Paz og El Alto 
enn det vi gjorde i Oslo. 

Hvorfor kom vi tilbake? Vi har i ulike perioder blitt 
spurt av medarbeidere i Bolivia om vi ikke kunne komme 
tilbake for en ny arbeidsperiode. Selv om  
lysten tidligere nok har vært til stede, så har det ikke lagt seg 
til rette før nå. Det oppleves svært meningsfylt og  
 
 

 
hyggelig å kunne bidra med nye erfaringer i en organisasjon 
som har betydd så mye for oss. 

Nils Atle jobber mest med omorganisering av 
Diaconia Frif til bank. Med sine 60.000 lånekunder kan ikke 
Diaconia fortsette som lånefond, men må gå over til å bli 
bank, og det er mange krav som må oppfylles. I tillegg jobbes 
det med en ledertreningsutdanning med diakonal profil på 
masternivå I samarbeid med Diakonihøgskolen. Han har også 
kontakt med Misjonsalliansen som styreleder der. Anne Karin 
jobber på diakonikontoret og er tilbake hos Bumanstudentene 
som hun var med på å få gang for 30 år siden. Det fine er at 
lederen for studentene, er en tidligere Bumanstudent som var 
med i programmet da vi dro. I tillegg hjelper hun til på 
fadderkontoret der en tidligere kollega av oss jobber. Så 
inngangen i misjonen har vært veldig gunstig for henne.  
 
2. Hei og god jul! av Hildegunn Bjerke 
Mitt navn er Hildegunn Bjerke og jeg kom hit til Bolivia nå i 
høst. Dette landet skal være mitt hjem de neste fire årene, 
noe som er mest spennende men og litt rart å tenke på. Jeg 
har  begynt å bli kjent med byen og noen av de jeg skal jobbe 
med, og jeg trives bedre og bedre. Det er jo altid mange 
inntrykk i starten og mange ting som er annerledes enn 
hjemme som man skal bli vant til. Om jeg noen gang blir vant 

Kjære venner!
Da går det mot slutten av mitt 6 år lange opphold 
for Misjonsalliansen her i Bolivia. 

Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har fått lov til å 
være med på og oppleve. Når jeg nå ser tilbake, er 
det alle de flotte møtene med menneskene jeg har 
møtt som jeg vil huske aller best, og som jeg vil 
ta med meg på veien videre. Møtet med alle dem 
som har et ønske om å gjøre en forskjell for andre, 
møtet med dem som ønsker å gjøre en forandring i 
sine egne liv, og alle de norske som har kommet på 
besøk for å bli kjent med prosjektene til Misjonsal-
liansen. Jeg er utrolig stolt og takknemlig som har 
fått lov til å jobbe for en slik flott organisasjon hvor 
jeg opplever at pengene kommer frem til dem som 
trenger dem.

Men også alle de flotte naturopplevelsene vil jeg ta 
med meg. Bolivia har alt, utenom tilgang til hav. 
La Paz spesielt bergtar meg ennå etter 6 år med sitt 
flotte fjell Illimani. Så byen vil være vanskelig å 
dra ifra. Men nå går veien videre til nye utfordrin-
ger for Misjonsalliansen, denne gangen i Ecuador, 
hvor det venter nye oppgaver for meg i en ny orga-
nisasjon og ny kultur. Gleder meg masse!

Så til slutt vil jeg få takke alle dere for tanker, opp-
muntringer og ikke minst forbønn gjennom disse 6 
årene. Uten dere og vår Far i himmelen hadde ikke 
dette gått. Tusen takk. Med dette vil jeg ønske dere 
en fredfylt julehøytid og alt godt for 2016.  

Camilla Guddal

Julehilsen fra La Paz 2015

Fra venstre: Ossian, Malin, Kristin, Nils Atle, Anne Karin, Hildegunn, Ole Morten, Camilla og Emanuel
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Ja, for etter en tid nå som daglig leder har jeg fått kontakt med flere av dere. Og jeg opplever at flere av dere 
nå beskriver seg selv som ’gamle’. Jeg syns nå likevel at dere virker unge til sinns. Når jeg har stått på stand 
for SMR har jeg truffet noen litt yngre, og vi har allerede fått nye medlemmer dette året også. Det er en tid 
å gå med Jesus, og det er en tid å stoppe opp sammen med Han.

Vi får gå med Jesus i hverdagen, og  vi kan også ta pauser sammen med han.  Jeg håper dette diktet av Tore 
Arnegard kan være til glede i en pause i hverdagen din.

Du såg meg som eit foster
Og elska meg alt då.

Du tok di bok og skreiv opp
kvar dag eg skulle få.

Du laga forma til dei,
ei form som høver meg.
Du gjev ein dag i gongen

Og ritar opp min veg.

Takk, Skapar, Meister, Herre
For denne gåva stor:

Ein nyskapt dag kvar morgon
eg leva skal på jord.

Så rein, så fin, så herleg
Vert gåva gjeven meg.

Kom, Herre, kom og hjelp meg
Å bruke henne rett for deg.

Når kvelden stillsleg kjem
Med tankar, stille, ro og kvil,

Må eg deg få takka
Fordi at eg her er til!

Om noen av dere syns det er tungt å drive gruppe sammen, så gjør som damene i Halden. De avsluttet 
gruppen og fortsetter nå som enkeltmedlemmer! Se den flotte prologen de har skrevet! Og så ber vi for de 
unge og oppfordrer dem der de er, til å starte………. Når de er klare til å overta stafettpinnen. 

Daglig leder deltok på NORME sitt møte 11. januar hvor fokus var på hvordan utviklingen i den Norske 
Kirke utfordrer kirkesamarbeidet i Norge. Ulike syn på situasjonen, som de fleste organisasjoner opplever 
vanskelig, ble delt. Både misjon og disippelskap blir berørt, lokal og internasjonalt. Vi oppfordrer SMR 
sine medlemmer og grupper til å være med i bønn.

Hilsen Hilde M. Ydstebø, som håper å få hilse på flere av dere på Ulsteinvik til sommeren.

Hilsen til nye og gamle medlemmer!
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I Indonesia er psykisk sykdom noe som er veldig 
tabubelagt. Dersom ett familiemedlem opplever en 
psykisk lidelse, er det en skam for familien. Psykisk 
sykdom er også ansett av mange i samfunnet å være 
en sykdom forårsaket av overnaturlige krefter. 
Mange psykisk syke opplever derfor å bli lenket 
fast og gjemt bort av familien. 
I begynnelsen i prosjektet brukte vi mye tid og 
ressurser på å kartlegge tilbudet til psykisk syke i 
Medan. Tilbudet var nedslående. 

Til en sammenligning, regnet pr. 100 000 innbyg-
gere, har Indonesia 5,1 % av sykehuskapasiteten 
for psykisk syke en hva Norge har. Da har vi ikke 
tatt med kvalitetsforskjellene på sykehusene......Av 
sykehussenger har Indonesia 3,7% av hva Nor-
ge har. Psykiatere er nesten ikke eksisterende 
i Indonesia sammlignet med Norge. Indonesia 
har 0,03% av antall psykiatere som finnes 
i Norge pr. 100 000 innbyggere. Det er med andre 
ord store behov innenfor psykisk helsearbeid, og 
det har vært gitt lite eller ingen bistand på dette 
feltet opp igjennom tidene.

Vi har etablert et samarbeid ved Panti Tuna Laras, 
et statlig drevet rehabiliteringssenter i Brastagi. 
Senteret har 115 pasienter, med en ”kapasitet” på 
80 pasienter. Tilbudet er svært dårlig. Brakkene er i 
dårlig stand og hygieniske forhold er dårlige. Det er 

lite eller ingen aktiviteter for pasientene. Det har 
stort sett kun vært 2 ansatte som deler på å følge 
opp pasientene samt ”husmor” som koker maten. 
Etter møter med ledelsen har vi fått lovnader om 
å få overflyttet personal fra en institusjon for  
tidligere prostituerte, hvor det var 19 ansatte på 
15 pasienter.

  

 
I vårt arbeid har vi lagt stor vekt på å formidle håp 
til pasienter. Vi har tilrettelagt for individuelle 
samtaler og enkle aktiviteter som såpeproduksjon, 
salg av av såpen og aktiv deltagelse fra pasientene 
i andaktene.

De ”minste” blandt oss. 
Psykisk helsearbeid - et glemt bistandbehov

(Porten ved Panti Tuna Laras i Brastagi). 
Foto: Sigurd Linna

(Panti Tuna Laras - Rehabiliteringssenteret 
i Brastagi). Foto: Sigurd Linna

(Såpeproduksjon). Foto: Sigurd Linna
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Sykepleiernes Misjonsring

EF. 1,12



Søndag: ”Herren velsigne deg og bevare deg” 4. Moseb.6.24 

Vi ber for:

Israel:  Ebenezerhjemmet, DNI    
 
   
Elfenbenskysten/Mali:  Ellen-Irene Heng, NLM
  Anita Stokka Zimsen, NLM
  Karina Lassen, Normisjon
     
Norge/Zambia/Uganda Sigrun Sina Saltbones, RA

Irak:    
         
Mandag: ”- når dere uttaler mitt navn, - vil jeg velsigne –” 4. Moseb. 6.27
   
Etiopia:  Margrethe Mork, NLM 
  Mirjam Syltebø Endalew, NLM   
  Sonja Angela Küspert, NMS
  Ragnhild Myren, NLM   

Kamerun:  Solbjørg Pilskog, NMS
        
Senegal/Ghana:  Anette Nordhelle, KMM

Liberia:  Janne Ingunn Harbo Øygard, NMA

Sør Afrika:  Elin Hem Stenersen, UIO    
 

Tirsdag: ”- jeg vet at den du velsigner, er velsignet –” 4. Moseb. 22.6

Øst Afrika:  Ingrid Næss,  NLM      
  Line Vigdal, NLM
  Hilde Malde, NLM
  Teltmakere fra Kristent Fagpersonell   
         
Tanzania:  Solveig Steinskog, Tarime Yrkesskoles Venner 
  Birgit og Knut Håkon Bjørndal Nordbø, NLM  
 
Onsdag: ”- jeg vil velsigne deg – slik du skal bli til velsignelse –” 1. Moseb. 12.2

Brasil:   Turid Dahl DFEF



Equador:    Rebekka Andreassen Garcia, NMA
   Camilla Guddal, NMA

Midt Østen:   Birgit, PYM      
   Helene, Frikirken    

Bolivia:   Gunn Strømme, NLM  

Peru:   Ragnhild Bjørsvik, NLM 
   Eva Bente Ohma, NLM
   
Torsdag: ”Velsignet være han som kommer i Herrens navn” Matt. 21.9

Nepal:   Miriam Bergh, HP     
   Kristin Bøhler, Normisjonen
   Liv Wendel, Normisjonen    
 
India:   Anne Margrethe Eidesvik, KMM
   Reidun Refsdal, MKM    
     
Pakistan:   Lise Rudvin, M28    

Indonesia:   Berit Helland, NLM     
   Anna Rifsgaard, NLM    
   Målfrid Kolbrek, NLM 
   Gro Eva Linna, NLM
      
Fredag: ”Kom hit, - dere som er velsignet av min far” Matt. 25.34

Thailand:   Sunniva Fowles Holberg, NMS
   Alfhild Steinsbø Hauglid, NMS
   Anne Berit Lagmannsgård, UIO

Asia:   Erna Suhr, HP     

Mongolia:   Linda Slyngstad, NLM
   Claudia P. Osorio Gonzales, NLM
   Åshild Sørhus, NLM
   
Kina/Hong Kong:   Nina Therese Solberg, NMA   
Japan:   Johanne Pauline Hauge, NLM

Fillippinene:   Liv Anna Furnes, NMA
    
Fiji:   Bjarte og Ane Dyvik Haugstvedt, UIO



  

Lørdag: ”Gud-som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse”  Ef. 1.3 

Vi takker og ber for;
-  kristent interkulturelt arbeid
-  kristent internasjonalt fellesskap
-  SMR`s grupper og enkeltmedlemmer
-  for misjonærer som er hjemme for godt
-  SMR`s landsstyre, styreleder og daglig leder/kasserer
-  Misjonsringen med redaktør
-  våre søsterorganisasjoner
-  sykepleiehøyskolene
-  vårt kongehus og vårt lands regjering

Vi ber om vekkelse og åndelig fornyelse over norske sykepleiere
Vi ber om Guds ord inn på sykehus og sykehjem
Vi ber for hele vårt folk
Vi ber for nasjonale sykepleiere og deres skoler
Vi ber for krigens ofre og at arbeid med fred i verden må lykkes
Vi takker for all Guds velsignelse over SMR og ber høstens Herre 
drive arbeidere ut i sin høst

Vi ber for misjonsorganisasjonene;
De Frie Evangeliske Forsamlinger    DFEF
Den Evangeliske Lutherske Frikirke   DELF   
Det Norske Baptistsamfunn     DNB
Den Norske Israelsmisjon     DNI
Den Norske Misjonsallianse     NMA
Det Norske Misjonsforbund     DNM
Det Norske Misjonsselskap     NMS
Frelsesarmèens Ytremisjon     FAM
HimalPartner      HP
Kristen Muslimmisjon      KMM
Metodistkirkens Misjon     MKM
Normisjon      Nor
Norsk Luthersk Misjonssamband    NLM
Pinsekirkens Ytremisjon     PYM
Misjonsbefalingen       M28
Refugee Alliance      RA
Ungdom i Oppdrag      UO
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Det har også vært viktig for oss å inkludere 
personalet ved senteret i dette arbeidet. Det sikrer 
at prosjektiv blir bærekraftig. Steg for steg ønsker 
vi å implementere nye verdier og kunnskap blant  
personalet, slik at de få som faktisk arbeider innen  
psykisk helsearbeid i større grad kan bidra til  
holdningsendringer og bedre tjenestetilbud for 
psykisk syke. 
 
Før Jul i fjor, bestemte vi oss for å tilrette-
legge for en julefeiring. Det har aldri vært 

gjort før på sen-
teret. Pasientene  
var selv aktive 
i å lage pynt, 
kjøpe gaver og 
planlegge pro-
grammet under 
høytidsfeiringen.

Pasientene var 
selv med ut til 
byen for å finne 
presang til seg 

selv. Budsjettet til hver enkelt var 30 kr. Vi ble 
overrasket hvor flotte gaver de hadde klart å handle 
for disse pengene. Betjeningen ved senteret hadde 
aldri tatt med pasienter utenfor gjerdene på senteret 
for å delta i vanlige gjøremål. Det ble en god og 
inspirerende opplevelse for betjeningen også.

Psykisk syke er av WHO ansett for å være en av 
de mest sårbare gruppene i utviklingsland. De opp-
lever sterk stigmatisering, diskriminering, vold og 
utnyttelse. De blir også utestengt fra politiske, ju-
ridiske og sosiale rettigheter som alle andre tar for 
gitt. Det kan være seg f.eks. skolegang/arbeid, hel-
sehjelp, rettshjelp og politisk innflytelse. Psykiske 
syke i utviklingsland dør statistisk i tidlig alder.

Faktainformasjon kan ta motet i fra hver og en. Men 
det blir ikke noen endring om vi glemmer å se enkelt-
mennesker og forstår hvilken forskjell vi kan gjøre 
for dem. Vi vil arbeide videre med kompetanse- 
heving blant psykisk helsepersonell. Det viktigste 
er viljen og evnen til å se andre mennesker, ofte 
skjult bak roller, fasader og symptomer. Vi vil også 
arbeide videre med å bygge tillit og allianse for å 
kunne være der for hverandre som likeverdige, 
deltakende mennesker.

Vi i NLM Indonesia takker for støtten fra Sykeplei-
ernes Misjonsring i 2015, og håper dere følger oss 
videre i 2016.

Gro Eva Linna

Over:(Diskusjon om salg av såpe). Til Høyre: (Alle fikk 
gaver. Putri er storfornøyd med feiringen, og gjorde en 
kjempejobb med å ønske gjesten velkommen). 
Foto: Sigurd Linna

(Julefeiring i Panti Tuna Laras). Foto: Sigurd Linna
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Vi i SMR Ulstein vil gjerne invitere Landsmøtet 
2016 til vår kommune.

Ulstein kommune har 8000 innbyggarar. Sentrumet 
i kommuna er Ulsteinvik, som også er regions- 
sentrumet. Kommuna vår ligg på øya Hareidslandet 
sørvest for Ålesund. Det er gode forbindelser til 
øya, med hurtigbåt frå Ålesund (25 min), ferje kvar 
½ time frå Sulesund – Hareid og Eiksundsambandet 
som knytter øya til fastlandet sørover. 

Vi har vakker natur med utsikt til hav, holmar og 
skjer. Vi har fleire store bedrifter her innanfor 
maritim industri, kan nemne Kleven, Ulstein og 
Rolls Royce. Vi er også stolte av fotballaget vårt 
Hødd, som vann cupfinalen 2012!

Folkehøgskulen vår vert regna som landets finaste, 
då det tidlegare har vore hotell der. KFUK/KFUM 
eig skulen, og i 2012 hadde Israelsmisjonen 
landsmøtet sitt der og det var berre positive 
tilbakemeldingar.

Velkommen til Landsmøtet i Ulsteinvik 2016
Tema: HÅP
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Litt om vår foreining: I 2012 feira vi 35 års jubileum. 
Vi har møte ein gang i månaden. Vi samlast i heimane 
til medlemene. Vi opnar med andakt, brukar 
bønekortet, les frå Misjonsringen, gir misjonsgåve. 
Mat og kaffi høyrer også med. Mange av oss har 
vore med heilt frå byrjinga og alderen byrjar og 
gjere seg gjeldande, men vi har friskt mot. Vi er 12 
medlemer ifrå 67 – 92 år.

Det er vanskeleg å få med nye, yngre sjukepleiarar, 
kanskje eit landsmøte kunne vekke interesse? 

Vi sender herved vår invitasjon til landsmøtet på 
Sunnmøre Folkehøgskule

Med venleg helsing frå SMR i Ulstein.
v/ Bjørg Hasund
formann 

Vi kan også nevne at SMR-gruppa i Ørsta og 
SMR-gruppa i Volda er med på å 
arrangere Landsmøtet 2016.  Det er en stor flokk 
med stort engasjement for SMR.  
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Hvordan komme til Usteinvik?

Alt 1:  Fly med Widerøe til Ørsta-Volda lufthavn,  
Hovden.  Vær tidlig ute og få  evt. honnørpris.

Alt 2:   Fly til Vigra.  Buss til Valderøya.  
Deretter hurtigbåt til Hareid. Buss derfra til 
Sunnmøre folkehøyskole.

Alt 3:  Buss til Ulsteinvik fra Oslo, Trondhjem 
og Bergen

Alt 4:  Hurtigruta går fra Bergen og Trondhjem 
til Torvik.  Gi beskjed for evt henting derfra med 
privatbil.  Hvis hurtigruta til Ålesund.  Deretter 
hurtigbåt til Hareid og buss derfra til Sunnmøre 
Folkehøyskole,  Ulsteinvik.

Ta kontakt med: 
Guldborg Jordan Breivik for informasjon for 
videre reise til Ulsteinvik:  tel.:40 23 92 85 
eller Grete Halleråker:  tel.: 90 83 95 98
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TIL MINNE
Gerd Andreassen, født 17. juni 1938, døde 18. september 2015.

Misjonen var hjertebarn og viktig arena for Gerd Andreassen. På 
grunn av helsa fekk ho berre ein periode på misjonsmarka, som 
var Tanzania.

Ho kjende på dårleg kapasitet i mange år, og det var stor sorg for 
henne at ho ikjje kom ut igjen. Gerd Andreassen var eit bønne-
menneske.

Sykepleiernes Misjonsring var viktig for henne, ho møtte på alle 
møter og deltok gjerne med innlegg.
Ho var også med i Landstyret i ein periode.

Bergensgruppen

Ved den gamle fjordemannsleia ligg staden idyllisk til, mellom holmar og skjer, fjord , fjell og skog. 
Med eiga lun båthavn,der sjøen går heilt inn til tunet. Her har vore handelsstad frå før nokon veit. 
Her gjekk dåtida sin hovedvei med dei mange større og mindre båtane som traffikerte og var så 
viktige for alle.

På lørdag 18. juni under Landsmøtet vil det bli arrangert en utflukt til Kjelsund.

Foto: NMS-info
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TORSDAG 16. JUNI
Kl. 14.00 Registrering. Enkel servering med kaffe og vafler i foajéen.
Kl. 18.30 Kveldsmat
Kl. 19.30 Åpningsmøte 
  Wenche Lunde taler:  ”Jesus Kristus, mitt håp”.
  Misjonsinformasjon  
  Sang og musikk   
  Åpent for alle 
  Kveldskaffe og vafler i stuen

FREDAG 17. JUNI
KL. 07.45 Morgenbønn  i kapellet 
Kl. 08.00- 9.00 Frokost
Kl. 09.30 Bibeltime v/Wenche Lunde;  ”Jesus Kristus, vårt håp.”
Kl. 10.45 Kaffe/te
Kl. 11.15 Forhandlingsmøte 
Kl. 14.00 Middag
Kl. 15.30 Forhandlingsmøte fortsetter+ valg
Kl. 18.00 Kveldsmat
Kl. 19.30 Åpent Misjonsmøte  
  Kristin Bøhler fra Normisjon  og andre misjonærer
  Kveldskaffe m/ tid til samtale og spørsmål til misjonærene.

LØRDAG 18. JUNI
KL. 07.45 Morgenbønn  i kapellet 
Kl. 08.00- 9.00 Frokost
Kl. 09.30 Bibeltime v/Wenche Lunde:  ”Jesus Kristus, verdens håp”.
Kl. 11.00 - 14.30 Busstur til  Kjeldsund og Leikanger kirke, Orientering og omvisning.
  Enkel lunch på Kjeldsund
Kl. 17.30 Festmiddag med gjester som må være påmeldt
Kl. 19.00 Festkveld. Åpent for alle    
  Festtale v/Johanne Leinebø 
  Misjonærene Else S Vatne  og Solbjørg Pilskog deltar. 
  Misjonskollekt

SØNDAG 19. JUNI
Kl.09:00  Morgenbønn  i kapellet 
Kl. 09:30 Frokost
Kl. 11.00 Gudstjeneste i  Ulstein kirke Taler: Rannveig Kaldhol  Misjonærene
  presenteres Hilsen fra Landsstyret i SMR
Kl. 13.30 Middag med kaffe
  Avslutning

Program Landsmøtet 2016. Tema:  HÅP
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Halden SMR fyller snart 62 år. Fortsatt vi i misjonens 
tjeneste står.

I januar 1954 startskuddet gikk – noen «søstre» 
tydelig kallet fikk.

Medlemskontingenten ble satt til kroner 40. Første 
års kollekt ble tre – hundre og femti – ni. Målet var 
å hjelpe med penger og bønn så hedninger kunne ta 
imot Guds Sønn.

Møtedag hver måned det på sykehuset var. Søstre 
var sammen i andakt, bønn og sang. Rundt kaffe-
bordet prater gikk livlig mang en gang. De sosiale 
samvær ga glede, mot og fred.

Medlemstallet økte og det var jo flott. Stor var 
givergleden, vi hadde det godt!

Årlig steg summen som vi sendte inn: Hittil i år har 
vi nesten samlet inn 10 – tusen – takket være gaven 
din! Annenhver måned er vi sammen nå, ikke 
lenger på sykehuset, men får til private gå!

Vi har stått i en tjeneste i yrke og hverdagsliv. Vår 
Herre vil oss noe, han gir oss ny giv. Vi utfordres 
av Ordet fra Guds egen munn. Vi vet at vi må lytte 
og ha en stille stund. Da vil det gro og vokse på 
kristentroens grunn.

Mange misjonærer har SMR fått støtte. I 83 år har 
vi vist at det kan «nøtte». Johanne Høeg var pioner 
og satte alt i gang, så 13 brave kvinner inspirert ble 
så det klang. SMR-foreninger ble startet her og der. 
De gir et eget felleskap og vi kjenner at Gud er nær. 
Med felles mål og tankegods vi fast i troen står og 
vet at Gud oss hjelper på veien hvor vi går.

For norske sykepleiere på misjonsmarken vi an-
svar har. De har sitt virke ute og utfordringer tar. 
En bønnering vi danner og nevner dem ved navn. 

Alle kan vi gjøre litt, trøste, leve til Guds ære og 
mennesker til gagn.

Vi takker dem som foran gikk og åpnet veien så vi 
fikk; Gå videre i samme spor, med misjonsglød rik 
og stor.

Styreverv av ymse slag, har enkelte tatt mang en 
dag. Ester, Borghild, Lillian har gjort sitt. Berit, 
Gerd og Jorunn har også slitt. På hver sin «plass» 
de ønsket å virke til Guds gagn. Vi vet at han vel-
signer når vi går i Jesu Navn.

Hva skal vi gjøre med foreningen vår nå? 61 år har 
den gått bestå. Mange har nytt godt av midler vi har 
samlet inn, men nå er mange gamle og greier ikke 
flere «trinn». Vi har gjort vårt og i Herrens tjeneste 
stått i alle disse år som nå er gått. Misjonsoppgaver 
er dog ikke forbi, så skaff deg en bøsse du kan 
legge penger i!

Samlingene våre er nå slutt, som vi har hatt så jevnt 
og trutt. Men husk at vi fortsatt i en tjeneste står, i 
den grad hver enkelt nå formår. Misjonsbefalingen 
lyder til alle her. Den like aktuell og nødvendig 
er. Jesus til disiplene ga klar beskjed; Evangeliet 
må ut, det glade budskap må ut! Nå er det oss 
ansvaret hviler på. Vi kan fortsatt be og gi penger, så 
Jesunavnet ut kan nå.

Gud har fortsatt en plan med oss. Han ser hva vi 
orker og elsker oss. Selv om vi ikke makter å gjøre 
alt som før, så skal vi få hvile i, at han er med oss 
alle hver eneste dag, i nord og i sør!

Vi takker får Herre og hverandre for aktive år 
som er gått og for alt hva vi igjennom Søstrenes 
Misjonsring har fått!

Hilsen SMR gruppa i Halden

Søstrenes Misjonsring – 61 år i Halden
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§ 1 – Stiftelsens grunnlag og forvaltning
Stiftelsens navn er ”Hjelp i sykdom og nød”. Stiftelsens grunnkapital er på kr. 1 700 000, og 
er etablert gjennom testamentarisk disposisjon.
Stiftelsen, herunder stiftelsens kapital og avkastning forvaltes av et styre, som oppnevnes slik 
som bestemt i vedtektenes § 4.

§ 1 – Formål
Stiftelsens formål er å støtte misjonssykepleierne i deres arbeid med å forebygge, behandle og 
lindre sykdom og nød.

§ 3 – Grunnkapital og avkastning
Fondets grunnkapital skal anbringes på en trygg og forsvarlig måte uten eksponering av 
risiko. Under denne forutsetning bestemmer styret til enhver tid hvordan grunnkapitalen skal 
plasseres for å oppnå best mulig avkastning.

Årlig avkastning av grunnkapitalen skal av fondsstyret anvendes til realisering  av fondets 
formål. I tillegg kan nødvendige utgifter som SMR pådrar seg, og som har direkte sammen-
heng med utdelingen av midlene, dekkes av årlig avkastning.

Fondsstyret skal som hovedregel hvert år dele ut midler etter søknad, men kan unntaksvis be-
slutte å ikke utdele midler det enkelte år, dersom det ikke finnes søkere som etter fondsstyrets 
vurdering i tilstrekkelig grad fyller kriteriene ut  fra fondets formål. Slik unnlatelse av å utdele 
midler kan ikke skje for mer enn ett år, slik at det i slike tilfeller skal utdeles avkastning for 2 
år samlet det påfølgende år.

§ 4 – Fondsstyret
Fondets midler disponeres av et fondsstyre bestående av 3 personer som av landsmøtet i 
Sykepleiernes Misjonsring (SMR) til enhver tid er valgt som styre- leder, styrets nestleder og 
hovedkasserer i SMR´s landsstyre. Fondsstyret ledes av styreleder i SMR´s landsstyre.

Vedtekter for stiftelsen
”Hjelp i sykdom og nød”

Fondet er opprettet og donert av Hjørdis Sundnes, 
født 4.12.1910, død 10.10.2005
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§ 5 – Hvem som er berettiget til støtte
De misjonsorganisasjoner som til enhver tid er tilsuttet SMR, og i tillegg alle misjonssyke-
pleiere som står på SMR´s bønnekort og som er ute i aktiv tjeneste, kan søke om midler fra 
fondet. Kun de misjonsorganisasjoner og misjonssyke-pleiere som står på bønnekortet på 
tidspunktet for utbetalingen, kan motta støtte.

De som fondsstyret finner å tilfredsstille kriteriene for støtte ut fra fondets formål, skal motta 
støtte. Fondsstyret avgjør søknadene innen 1.4. hvert år, 
og skal bekjentgjøre hvem som får støtte i sitt offisielle blad – for tiden 
”Misjonsringen”. Utbetalingen av støtte skal skje innen 1.6. hvert år.

§ 6 – Søknader
Søknad om støtte fra fondet skal sendes skriftlig til SMR med de opplysninger og dokumen-
tasjoner som SMR til enhver tid krever innen 1.2. hvert år. SMR skal hvert år sørge for å 
bekjentgjøre at det kan søkes om støtte fra fondet og søknadsfristen i sitt offisielle blad i god 
tid før søknadsfristen utløper

§ 7 – Endring av vedtekter
Endring av disse vedtekter kan bare skje etter forslag fra fondsstyret, vedtak i SMR´s  lands-
styre og vedtak i SMR´s ordinære landsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte representanter. 
Endring av fondets navn og formål kan ikke skje, og det skal til enhver tid fremgå av fondets 
vedtekter at fondet er opp-rettet og donert av Hjørdis Sundnes.

§ 8 – Oppløsning
Dersom stiftelsen blir besluttet oppløst innenfor rammene av til enhver tid gjeldende lov, 
skal kapitalen i så fall anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, og i samråd med 
stiftelsestilsynet og SMR.

§9 – Stiftelsesloven
For øvrig gjelder bestemmelsene i Stiftelsesloven.

Hjørdis Sundnes fond, ”Hjelp i sykdom og nød”,  
Forslag til endring § 3 i vedtektene:

§ 3, 2.ledd:
Årlig avkastning +  10 %  av grunnkapitalen skal av fondsstyret anvendes til realisering av 
fondets formål.  I tillegg kan nødvendige utgifter som SMR pådrar seg, og som har direkte 
sammenheng med utdelingen av midlene, dekkes av årlig avkastning.

§ 3. 3.ledd, siste setning: 
Slik unnlatelse av å utdele midler kan ikke skje for mer enn ett år, slik at det i slike tilfeller 
skal utdeles avkastning for 2 år + 10 % av grunnkapitalen samlet det påfølgende år.
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B ØKONOMI
ECONOMIQUE

Påmeldingsblankett til landsmøte 
vil komme i neste nummer av 
Misjonsringen. Det vil komme 
mulighet til påmelding via våre 
nettsider www.misjonsringen.no 
i begynnelsen av april.

Neste nummer kommer i mai,
Frist for innsendelse av materiell 
er 11. april.


