
ORGAN FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING 
Nr. 1 • 87. ÅRG. • 2018

INNHOLD
 side
* Leder ............................................ 2
* Andakt .......................................... 3
* Østfold SMR 70 år ....................... 4
* Hilsen fra Kongol ......................... 5 
* Diakonale menigheter i Kina ....... 7
* Samarbeid NMS og SMR ............ 8
* Verdt å merke seg ...................... 10
* Til Minne ................................... 11

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

En skygge er ikke det sanne bildet

Fotograf: Frøydis Vestbøstad



2

Det nærmar seg påske, og vi blir igjen minna om det mest sentrale i trua vår. Jesus 
Kristus, og hans liding, død og oppstode. Det er ikkje lett å snakka om dette i vårt 
sekulariserte samfunn. For mange er det ein uforståeleg bodskap. Ein buddhist 
tenkjer gjerne at denne mannen må ha gjort mykje gale i eit tidlegare liv, sidan han 
blir straffa slik. Ein moderne humanist tenkjer at dersom han kallar Gud far, og 
denne faren har bestemt at han skal korsfestast, så er det ein grusom far. Oppstoda 
blir forklart som falske nyheiter – det er sikkert fantasiar og ynskjetenking.
 
Når vi les om korleis heile dette dramaet skjedde, ser vi kor mykje vi kan 
gjenkjenna som menneskelege reaksjonar. Peter blir overvelda av frykt for det 
som skjer. Først forsvarar han Jesus med sverd, men då blir han irettesett av Jesus 
sjølv. Så fornektar han at han kjenner Jesus, og angrar når det går opp for han at 
det var det han nettopp gjorde. Pilatus vil eigentleg ikkje døma Jesus, men likar 
ikkje tanken på at han kan koma i trøbbel med både keisaren og folket om han 
ikkje gjer det. Jødane har berre bestemt seg, Jesus skal korsfestast – då får heller 
røvaren gå fri. Alle tenkjer ut frå sitt perspektiv.

Gjennom det heile, gir Jesus oss innblikk i det store bildet. «Stikk sverdet i slira! 
Lyt eg ikkje drikka det begeret som Far har gjeve meg?» Joh. 18.11. Til Pilatus 
seier han: «Du hadde inga makt over meg om den ikkje hadde fått henne ovanfrå», 
og «Mi kongsmakt er ikkje av denne verda. … til dette er eg fødd, og til dette er 
eg komen til verda, at eg skal vitna om sanninga. Kvar den som er av sanninga 
høyrer mi røyst.» Joh. 18.36-37. Men Paulus svarar slik mange gjer i dag, «Kva 
er sanning?»
 
Vi treng å bli minna om det store bildet, vi treng å øva oss i å høyra Jesu røyst. 
Samfunnet rundt oss endrar seg, vi blir påvirka av mange «sanningar», men i det 
livet vi lever må vi ta spørsmålet om sanning seriøst. Sanning er ikkje berre eit 
spørsmål om kva som er rett for meg ut frå mitt perspektiv. Om vi trur vi at Jesus 
vitna om sanninga, då må vi lytta til han, ta inn Guds store bilde - i påskedramaet, 
og i våre personlege forteljingar om livet. Maria Magdalena sa: «Eg har sett 
Herren!» Jesus sa til Tomas: «Fordi du har sett meg, trur du. Sæle er dei som ikkje 
ser, og endå trur.»

Over 2000 år seinare kan vi igjen feira påske, i tru, og med takk for Guds store 
frelseplan for alle folkeslag. Denne sanninga er det også vårt oppdrag å vitna om. 
God Påske!

Beste hilsen
Reidun

Leder
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Dette er vel en sannhet vi alle har erfart i livet og det er vel ingen grunn til å tro 
at dagene i 2018 vil bli annerledes. Livet består ikke bare av solskinnsdager og 
medgang. Da er det godt å ha en Gud Fader som har omsorg for oss og at hans 
miskunn og barmhjertighet ikke har tatt slutt.  

Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet 
har ennå ikke tatt slutt. Klages.3.22. Så godt det er å hvile i Guds løfter når 
utfordringene i livet kommer og tenk å ha en levende Frelser som sier : Kom 
til meg alle dere som strever og har tungt å bære og jeg vil gi dere hvile. 
Matt.11.28

Hvor mange ganger har jeg ikke bekymret meg unødvendig??? Men egentlig 
så er all bekymring unødvendig hvis vi tar Guds løfter til oss i hjertet og lar 
Gud få stride for oss. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. 
2.Moseb.14.14.

Ikke alle dager er like.

Alle ei på glede er rike

Ikke hver en dag nyter sjelen samme ro,

Men hver en dag jeg kan på Jesus tro

Ikke alle dager er lette

Noen vil på prøve meg sette

Ikke hver en dag er mitt hjerte fylt med fred

 Men hver en dag Guds nåde varer ved.

Ingen dag jeg nåden er verdig

Hver en dag jeg dog er rettferdig

Skulle så en dag synes særlig tung og slem

Den fører meg dog nærmere mitt hjem,

S. Engeseth

Med disse linjene fra denne sangen vil jeg ønske dere alle sammen Guds rike 
velsignelse over hver dag i året 2018.

Solveig Granseth

Andakt
IKKE ALLE DAGER ER LIKE…
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På bildet ser vi foran: Karin Haug og Solveig Lid. Bak: Astri Hope, Turi Huglen, Anne Marie Høyheim, 
Randi Kopperud og Anne Kristine Snøløs. Anne Grete Gjerden var forhindret fra å komme.

På en nydelig høst-ettermiddag, 15. september, 
feiret SMR gruppa i Indre Østfold sine 70 år. 
Metodistkirken på Mysen var vakkert pyntet og der 
møttes vi til glede og takknemlighet. Kvelden ble 
fint rammet inn av varm evangelisk musikk og sang 
fra EXALTO, som denne gangen var en duo med 
Hans Kåre Fosser og Ragnar Duserud. 

Vertskapet hadde invitert både den lokale LMF 
gruppa og andre SMR grupper rundt om i Østfold. 
Til sammen var vi om lag 40 stykker. Anne Kristine 
Snøløs ledet og åpnet med litt historie fra starten av 
gruppa og også om hvordan de i dag driver. Bønn 
for sykepleiere og helsearbeidere som er i misjonens 
tjeneste har alltid stått sentralt. Og også på denne 
kvelden tok vi fram bønnekortet, tente lys og ba over 
alle som stod på bønnekortet, som medlemmene 
i SMR gruppa ledet oss gjennom, dag for dag. 

Daglig leder i SMR, Hilde Masvie Ydstebø, fortalte 
litt fra hovedkontoret i SMR og holdt andakt over 
søndagens tekster i relasjon til SMR.  «Menneske, 
Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han 
krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise 
trofast kjærlighet og vandre ydmykt med Gud» 
(Mika 6:8). Ydmyke, trofaste og kjærlige forbedere 
er det som preger SMR fremdeles. Vi håper neste 
generasjon kan se hva som Gud viser dem er rett 
for dem å gjøre.  

Kveldens vertskap og jubilanter serverte varm god 
suppe og deilige kaker. Etter pausen kom flere 
med hilsener og feiringen ble avsluttet som med 
Fadervår, slik gruppa alltid bruker å avslutte.

av Hilde Masvie Ydstebø

Indre Østfold SMR 70 år



5

Kjære dere i SMR!
Jeg har vært så heldig å ha vært noen dager i Kongo!
Har ofte hatt med meg ei gruppe turister, men i år 
ble det annerledes, jeg valgte å reise alene i bushen, 
sjølsagt har jeg en kongolesisk sjåfør.

Fødestue nr 3 var ferdig i høst i Dengu, og det 
var planlagt en høytidelig innvielse. Ja, 3. februar 
2018 ble en flott dag, med masse spesielle inviterte 
gjester. Mange talere, gratulasjoner og klipping av 
snora og overrekkelse av nøkler, ja det var stilig,  
 
Jeg er stolt over at vi så raskt har klart å bygge 
denne flotte fødestua. Tusen takk for flott støtte! 

Dengu ligger 325 km fra Buta. Bølgeblikk og 
sement er fraktet på sykler denne strekning. 

Hilsen fra Kongo
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Den øverste sjefen der talte veldig fint, bl.a. om at 
heretter skulle ingen fødsler foregå i hjemmet, og 
hvis det er noen som tegner på huset eller ødelegger 
noe skal han selv ta affære.

Jeg er så takknemlig til Gud at jeg fikk være med på
denne festdagen. Ja, hele denne reisa i bushen på 
9 dager ble en festreise. Jeg ser fram til at vi starter 
med bygging av den 4. fødestua.

Raufoss 14.02.18
Vennlig hilsen
Anne-Britt Eines

Er så takknemlig til Gud at jeg fikk være med på
denne festdagen.

Sykepleier, pastor og jordmor på fødestue 3. 

Ja hele denne reisa i bushen på 9 dager ble en 
festreise.
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Statusrapport 2017

Diakonale menigheter i Kina

STATUS FOR ARBEIDET I KINA 2017
2017 har vært et spesielt år for arbeidet i Kina. I 
begynnelsen av 2017 vedtok kinesiske 
myndigheter en ny lov som regulerer frivillige 
organisasjoners virksomhet i landet. Tidligere 
har Misjonsalliansen drevet sin virksomhet 
gjennom et konsulentselskap som heter «Buer 
Consult». På grunn av den nye loven må 
Misjonsalliansen fra og med 2017 være 
registrert i sitt eget navn for å kunne fortsette 
arbeidet i Kina. Det har vært en lang 
venteprosess og vi har ikke hatt mulighet til å 
drive prosjektvirksomhet. All tid har derfor blitt 
brukt til å undersøke muligheter, jobbe med 
relasjoner (som er avgjørende i Kina) og ikke 
minst har vi måttet be.

Det har vært et krevende år for de ansatte på

kontoret og det har vært nødvendig å 
nedbemanne. Cai Yinghong, som er på bilde, har 
vært leder for kontoret vårt i Kina og er nå vår 
eneste ansatte i Kina. Hun er stått i denne 
prosessen og jobbet for å få til en registrering 
hos myndighetene.

For kort tid siden fikk vi gledelig nyheter fra Kina. 
Vi har nå fått muligheter til å jobbe direkte med 
kirken som en partner, uten å ha opprettet et 
eget kontor i landet. Cai Yinghong, vil være en 
rådgiver hos kirken og videreføre vårt arbeid 
med diakonale menigheter. Vi har nå mulighet til 
å drive prosjektvirksomhet og kirken er allerede i 
gang med dette!
Tusen takk til dere i Sykepleiernes 
Misjonsring for deres støtte til arbeidet i 
Kina!
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Samarbeid NMS og SMR
NMS har flere sykepleiere i jobb, og vi har i mange år både hatt et verdifullt samarbeid med, og fått mye 
støtte fra  Sykepleiernes misjonsring (SMR). SMR støtter hvert år NMS med flere hundre tusen kroner, 
penger som brukes til ulike helseprosjekter. NMS er svært takknemlige for dette samarbeidet, som blant 
annet har gitt følgende resultater:

1.  Spedalskhet på Madagaskar. Madagaskar er et av de landene i verden som fremdeles 
har hatt spedalskekolonier, og NMS har i mange år støttet kolonien på Mangarano. I tråd 
med WHO’s anbefalinger om poliklinisk behandling og tilbakeføring av de syke, var 
det nødvendig å gjøre dette på Madagaskar også. Dette fikk vi gjennomført, og spesielt 
sykepleier Anna Vea Rønningen, som var støttet av SMR, gjorde en stor jobb for å gjøre 
dette mulig.

2.  SMR har også støttet arbeidet i Etiopia for å forebygge fødselsskader. Sykepleier Sonja 
Kuspert står sentralt i arbeidet, som gjennomføres i helseavdelingen i DASSC, kirkens 
utviklingsorganisasjon, i samarbeid med klinikker i Blånildalen. Fødselstallene på flere 
klinikker har økt med 130-150% som resultat av innsatsen.

3.  Sykepleier og jordmor Torbjørg Vikingsdal Andersen har, i samarbeid med den gassisk-
lutherske kirkens helseavdeling, SALFA, bygget opp en oppfølgingsenhet for å lære opp 
fødselshjelpere i landsbyer uten tilstrekkelig helsetilbud. Et av de viktigste tiltakene deres er 
å sørge for at alle gravide kommer seg på svangerskapskontroll, og dernest at risikofødsler 
blir gjennomført på sykehus. Dette har spredt seg, slik at også andre kurser kvinner på 
landsbygda, og vi ser at dødeligheten ifm fødsler synker.

4.  Omskjæring av jenter i Mali – her bidrar lokalt helsepersonell og administrativt personell 
innenfor helsesektoren i å kurse befolkningen i skadevirkninger av FGM. Prosjektet har 
tre tilnærminger, der en av dem er helsefokuset. De andre tilnærmingene er knyttet til 
barns rettigheter og  kvinnerettigheter. Helsefokuset er vesentlig for å legitimere innsatsen. 
Pga at barna er små når de kuttes, er det mye skader. En vesentlig del av innsatsen er å 
forklare folk sammenheng med plager mange jenter og kvinner har (smerter under samleie, 
blødninger, infeksjoner, smerter), og inngrepet små jenter utsettes for. Det synes å være 
en betydelig dødelighet knyttet til inngrepet. Ei sosionom, Janne Evjen Hinderaker, og ei 
sykepleier Kari Vestbøstad, har sammen med maliske aktivister gjort en enormt stor jobb 
med å utfordre tabuene og sette temaet på dagsorden. Nå drives det av maliere med støtte 
fra ulike bistandskilder.

5. SMR støtter også Great Flood Society et gatesenter i Kairo, som også har flere 
helseklinikker, blant annet øyeklinikk, og kan utføre enkle kirurgiske inngrep. Hilde Masvie 
Ydstebø har besøkt klinikken.
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Mo i Rana

I Misjonsringen nr.4 2017 hadde vi en artikkel om gruppen i Mo i Rana som fyllte 50 år. På bildet over 
ser du den flotte gruppen. Fra venstre Kristine vestvoll, Inga Rushfelt, Anna Steinbakk, Ann Larsen, Brit 
Eriksen, Marianne Sandnes,Tone Sundby, Ragnhild Larsen. Bak kamera Annbjørg Granlund
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• Ved årskifte hadde SMR 38 grupper og 790 medlemmer.

• Neste landsmøte er i 2019 - nærmere bestemt på Stemnestaden 
  Grinde  13.-16. juni 2019.

• Neste landsstyremøte er 14. – 15.mars i Oslo. Den 15.mars har
  vi invitert alle misjonsorganisasjonene vi samarbeider med til 
  å møte styret. Vi gjorde dette for to år siden og hadde god nytte
  av å bli bedre kjent.

• På nettsiden vår kommer det av og til inn bønnebegjær 
  - skriv gjerne inn i bønnekortet at disse bønnene må bli hørt.
  Gud vet hva det gjelder.

• ”Takk for alle fine og gode bidrag i 2017. Det ville være til stor
  hjelp om dere som sender inn gaver fra gruppene skriver
  tydelig hvilken gruppe det er fra. Skriv også på om det evt.
  samtidig sendes inn medlemsavgift fra gruppemedlemmer. 
  Det ville bidra til at vi kan få føre det på riktig sted i regnskapet”



11

TIL MINNE
SMR i Harstad har mistet en trofast støttespiller i over 50 år.
Riet Andreassen (Maria Cornelia van den Housten-Andreassen) døde 96 år gammel 
den 17.12.17 etter noen måneders sykeleie.

Riet var hollandsk, men kom i sin ungdom til Nord Norge. Her traff hun sin mann og 
stiftet en nå stor familie.

Hun har i alle år vært sykepleier i Harstad kommune. Hun deltok flittig i kristent 
arbeid i byen, og hadde et gjestfritt hjem. I mange år arrangerte hun vaffelselskap i 
sin stue hver lørdag.

I begravelsen 28.12 var mange som hadde hatt sitt virke under søster Riet til stede. Jeg 
hørte mange lovord om henne. Jobben var ikke over fordi om hun gikk av med pensjon. 
I alle år kom hun innom og hjalp til. F.eks var hun alltid tidlig innom sykehjemmet 17. 
mai. Da hjalp hun til med å stelle og pynte alle pasientene så de var klare til barnetoget 
og korpset kom.

Riet var veldig opptatt av SMR, og var til stede på alle møter. Tross sin høye alder 
hadde hun ofte møtene hos seg. Hun vartet opp med nydelige smørbrød og kaker hun 
selv hadde stelt i stand.

Den siste telefonen jeg fikk fra henne var under en uke før hun døde, hun lurte på hvor 
neste SMR møtet skulle være.

Laget i Harstad har vært stort. Nå er vi svært få. Dette har redusert gruppen med enda en. 

Vi vil savne henne veldig.
Fred over Riets minne.

Anne-Grete Østberg
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