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Vi syng det og seier det kvart år, det er «fagre stunder når våren kjem her nord». 
Først påskeevangeliet med oppstandelses kraft, så våren med oppstandelse og nytt liv 
i naturen. Vi som bur i Norge, kan få oppleva begge deler. 

Vi i Landstyret for SMR har hatt vårt vårmøte. På det møtet er hovudsaka å  dela ut igjen 
dei gåvene som vi har fått frå SMR sine givarar til ulike helserelaterte misjonsprosjekt. 
Det er ei både kjekk og ansvarsfull oppgåve som handlar om å forvalta etter beste evne 
dei midlane som vi rår over. I år delte vi ut 1.4 millionar til 14 prosjekt frå 9 ulike 
organisasjonar. I løpet av året hadde vi fått over litt under ein million i arv og gåver, og 
i tillegg brukte vi ca 300 000 av eigenkapitalen. Vi samtalar og ber over dette, og vi blei 
einige om at det er rett å gje vidare midlar som er meint til misjonen, samtidig som at vi 
ynskjer å fordela det etter beste evne, også over tid. Det vert søkt om midlar til direkte 
helsearbeid, diakoni og sjelesorg, arbeid for funksjonshemma, til bygg og til utstyr. Nytt 
av året var at vi gav støtte til MAF som har ei teneste med å fly pasientar frå distrikta til 
Haydom hospital.

Om kvelden etter styremøtet hadde vi eit møte med leiarar i organisasjonane. Der fekk 
vi ein nyttig samtale om gjensidige forventningar, og korleis vi alle kan inspirera til 
givarteneste. Vi fekk formidla at vi som organisasjon har behov for informasjon frå 
prosjekta vi støttar, stoff til bladet vårt og  gjerne direkte kontakt med utsendingar, for 
eksempel besøk på landsmøtet. 

Vi minner om at det er berre om lag eitt år til vi kan møtast på landsmøtet på 
Stemnestaden utanfor Haugesund. Meir om landsmøtet vil koma i seinare blad.

Tilbake til våren: Den minner om bibelordet, «Sjå eg gjer noko nytt, merkar de det 
ikkje, det spirer fram». Når vi ber for konkrete personar og situasjonar, hender det at vi 
blir trøytta og motlause fordi vi ser ikkje alltid at det skjer noko nytt. Men det hjelper å 
høyra om kva Gud gjer i andre samanhengar, sjølv om det kan synast langt borte i dobbel 
forstand. Boka «Drømmer og syner» er ein inspirasjon til å be. Gud viser seg i draumar 
og syner for mange muslimar, og det er spennande og trustyrkande å høyra om dette. 
Men vi har lov å be om at Jesus også kan openberra seg i vårt nabolag og familie, for 
personar vi ber for. «Sjå, eg gjer noko nytt..»
 
Reidun Haugen Dalseth

Leder
Ny vår og nytt fra styret
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Markus 6. 30 - 32

I vår hverdag er det mye larm omkring oss. Hvordan kan en lytte til Guds stemme gjen-
nom all støyen som når våre ører? Personer som jogger ute har propper i ørene og hører 
på musikk eller annet. Vakker fuglesang i Guds frie natur er vanskelig å høre med noe 
i ørene. Sitter en på buss eller tog kan en se mennesker som har propper i ørene og kan 
vanskelig høre noe utenfor. I hjemmet er det stadig noe som «piper» av ferdige kjøkken 
maskiner. Eller tv-bilder farer forbi netthinnen vår. Støy omgir oss på alle kanter! Trav-
elhet er et annet moment som «stjeler» tiden vår. Mange ting opptar vår oppmerksomhet 
i hverdagen.

I Markus 6. v. 30 var apostlene i samtale med Jesus. De fortalte Jesus om alt hva de 
hadde gjort og hva de hadde lært folket. De var sikkert trøtte av alt de hadde utført. Trav-
elhet kan ta «tiden» med bibel og bønn i fra oss. V.31. Jesus sier til apostlene; kom med 
til et øde sted…og hvil dere litt! Apostlene fikk være en stund aleine med Jesus. Jesus 
så de trengte hvile. De trengte samle krefter for å hente seg inn igjen. Kanskje det var tid 
for stillhet i bønn uten alt larmet fra flokker av mennesker som samlet seg omkring Jesus 
på steder der de for frem. V.32. Så drog de bort med båten til et øde sted for å være for 
seg selv. Trenger vi et «øde» sted sammen med Jesus? der vi kan lytte til Hans stemme? 
Med «propper» eller «støy» i ørene eller blikket på tv-bilder er det vanskelig å lytte til 
Guds stemme.
 
Jeg hadde en personlig opplevelse en gang i tenårene. Jeg gikk i en travel, støyende gate 
midt i Bergen by. Plutselig var det en høy stemme som sa navnet mitt. Jeg stoppet opp og 
så meg omkring om det var noen kjente som ropte på meg? Men, nei! Da var jeg sikker 
på at det var Gud som ropte på meg i min travelhet! Et varsko om å stoppe opp, bli stille 
for å lytte til Hans stemme! 

Jesus viser omsorg for mennesket på alle områder, både timelig og åndelig. Han vil ha et 
samfunn med oss i alle livets situasjoner.  

Guds velsignelse over dagen!

Torunn Tvedt
SMR styremedlem

Andakt
Stillhet - Guds stemme
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Kirkens sykehus på Betela i Morondava satser 
offensivt på å hjelpe kvinner med det skambelagte 
helseproblemet fistula. I 2017 klarte sykehuset 
å gjennomføre hele 183 operasjoner. I 2018 er 
målet 200.

Den internasjonale organisasjonen Fistula 
Foundation er en viktig samarbeidspartner. Støtten 
fra denne organisasjonen gjør det mulig å hjelpe 
mange kvinner på vestkysten av Madagaskar. Men 
Fistula Fondation gir kun støtte til én operasjon 

per person. Noen av de hardest rammede trenger 
imidlertid å komme tilbake til en ny operasjon.  
Med støtte fra NMS kan sykehuset også hjelpe den 
siste gruppen med å bli frigjort fra pinlig lukt og 
sosial utestenging.

-Jeg er fembarnsmor. Det gikk galt da jeg fødte mitt 
femte barn. Jeg hadde en komplisert fødsel og fikk 
store skader nedentil, forteller Babela (45 år). 
I perioden etter fødselen mistet Babela sin sosiale 
trygghet. På grunn av at hun ikke kunne kontrollere 

Sykehus overvinner skam og stigma
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urinveien, trakk folk seg unna henne. Ektemannen 
valgte å skille seg. 

-Det verste var at han tok med seg barna, sier 
Babela (45 år) med sorg i øynene.
Babela sitter sammen med venninnen Jerofeno når 
jeg møter henne på ett av rommene på sykehuset. 
Den graviditetsrelaterte skaden var så stor at det 
ikke holdt med den første operasjonen. Gjennom 
støtten fra NMS har det nå vært mulig å komme 
tilbake. Nå er Babela optimistisk, og hun sier 
at hun skal feire med å slakte en høne når de 
kommer hjem.

I en seng på den andre siden av rommet ligger 
Lomany (18 år). Hun forteller, med god assistanse 
fra sin mor, om graviditeten som kom i altfor ung 
alder. Fødselskanalen var for trang for barnets hode, 

og i hele to dager måtte Lomany kjempe med store 
fødselssmerter før barnet kom ut. Det langvarige 
presset mot bekkenet gjorde at hun fikk alvorlige 
skader, og i etterkant kunne hun ikke lenger 
kontrollere urinen.

- Jeg har vært mye plaget av skamfølelse. Inni meg 
kjente jeg en redsel for å bli avvist av mine venner, 
og jeg valgte derfor å stenge meg inne i huset, sier 
Lomany. 
Hennes nærmeste tok henne med til et helsesenter i 
Belo Tsiribihina, en dagsreise med kano fra der de 
bor. Her fikk de høre om tilbudet på sykehuset til 
Den gassisk-lutherske kirke i Morondava. 
-Nå er operasjonen over, og jeg er lettet og glad, 
avslutter Lomany.

Arild M. Bakke
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MENTAL HELSE KONFERANSE

Endeleg kom tida for konferanse, som har vore 
planlagd i mest eitt år. HimalPartner var ein av ini-
tativtagarane til denne Internasjonale Mental Helse
konferansen, som blei arrangert for fyrste gong i 
Nepal.

Deltakarane kom frå 10 forskjellige land og der var 
inviterte talarar frå bl.a Norge, USA, Australia og 
India. Over 400 deltakarar meldte seg og det var eit 
utruleg engasjement i to dagar. Den Norske Amba-
sadøren, Lasse Bjørn Johanessen kom med helsing 
på opningsermonien og Secretery of Health Minis-
try deltok på konferansen.

I løpet av konferansen fekk me innsyn i både kva det 
blir forska på i mentalhelse og korleis det blir jobba 
på grasrota i Nepal. Det er fantastisk å oppleve eit så 
stort engasjement, når ein veit at få år tilbake var men-

tal helse eit ukjent omgrep. Det var paneldiskusjonar 
og ulike parallelle sesjonar ein kunne delteke på, 
i tillegg var det 40 forskjellige utstillarar som 
presenterte sitt arbeid, som er ute i distrikts Nepal. 
«saman for Mental helse» var mottoet for 
konferansen, og det blei knytt nettverk, alle profe- 
sjonar møttes og det vart mange gode diskusjonar. 
Siste dagen blei det underskrive ein deklarasjon, 
som blir sendt til myndighetane med oppmoding 
om å prioritere mental helse både i budsjett  
samanheng men og som fokus i deira arbeid. 

Dei ivrigaste i kommiteen for konferansen er alle-
rede i gang med å tenkje ny konferanse for neste år. 
Det er flott at så mange lag og organisasjonar kan 
gå saman om eit viktig tema og ha fokus på grupper 
i samfunnet som tidlegare har vore stigmatiserte og 
oversett. Det var og ei gruppe som arbeidde med 
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språk og difenisjonar før og under konferansen. Det 
er viktig at det blir definert kva diagnosar tyder og 
kva ord ein skal bruke i profesjonane, og at det blir 
oversatt til nepali. Det blei laga ei bok for konferanse- 
deltakarane, der abstrakt, foredrag, presentasjon 
av inviterte gjester og program var skildra. Denne 
boka kan ein etterspørje.

Okalhunga

Mental helse
Du trenger all din forstand for å greie deg i et fattig 
landsbyliv. Men med mange kreditorer rundt deg 
kan angsten stjele forstanden. Fattigdom skaper 
mentale lidelser og mentale lidelser skaper fattig-
dom. En liten titt igjennom pasientstøtte-registeret 
viser at 20 - 25 % av pasientene som får støtte til 

behandling pga fattigdom, har mentale lidelser. Det 
er en byrde for folket, og det er fattigdomsfrem-
mende.

Psykiaterbesøk
En gang i året kommer psykiatriprofessor dr. Shar-
ma til oss, har noen klinikkdager og møter mange 
av våre pasienter og justerer medisiner. På to dager 
så han mer enn 60 pasienter. Da sitter han sammen 
med vår fokusperson på mentalhelse i poliklinik-
ken, og legger igjen all sin kunnskap hos ham. Det 
hyggelige var at han var veldig fornøyd med vår
nyansatte med dette ansvaret. I forlengelsen av 
klinikkdagene hadde vi kurs for alle helsepostan-
svarlige i området.

I møte med journalister og helsepostansatte satte dr. 
Sharma søkelyset på selvmord. I Nepal er den vik-
tigste dødsårsaken aldersgruppen 15 til 45 år, selv-
mord. Det er flere kvinner som dør pga selvmord 
enn i barnefødsler. Det er triste tall. Hva kan vi 
gjøre? I Nepal selges giftige plantevernmidler over 
disk i vanlige butikker. Det står en flaske i ethvert 
hus. Du kan bare rekke ut armen til døden. Den er 
så altfor nær. Det finnes en lovgivning for lisens på 
salg og oppbevaring av giftstoffer som dette, men 
ingen kjenner den.

Alle som overlever et forsøk på selvmord kan bli 
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ressurspersoner for selvhjelpsgrupper i landsbyene. 
Undervise om det, men samtidig ikke snakke for 
mye om det, for smitteeffekten er stor. Det ikke 
lett å finne balansen. Men særlig nyhetsdekningen 
må være dempet og redelig. Mange «mislykkede» 
selvmordsforsøk kommer inn hos oss. Når de over-
lever er det sjelden de ikke er svært takknemlig for 
livet. Etter at giften er svelget får mange dødsangst. 
For andre har det gjort livet så mye mer verdifullt i 
etterkant. En slik erfaring kan være en stor ressurs.
Å leve av luft og kjærlighet - En observasjon fra 
fattigdommens rike.

Gleden gir bedre overlevelse i fattigdommen.
Ingen overraskelse kanskje, men det gjør inntrykk 
å se det. Kumari og Kumar hadde reist i fire dager 
til sykehuset med hennes stygge armbrudd. De kom 
fram med et smil. Deres fire barn under 17 år er 
hjemme alene mens de er her. De bor i høylandet, 
og har bare jord nok til 8 hauger med 15 poteter i 
hver haug. Det gir familien mat i tre uker. De tok 
opp et lån på 2800 kr for å reise til sykehuset, til 3% 
månedlig rente. Mannen bærer varer for butikker 
for 56 kroner dagen. Etter reise og mat til bærere 
var betalt, hadde de 380 kr igjen. Ikke nok til syke-
husregningen for to operasjoner og et langt syke-
husopphold. Gleden var stor over pasientstøtten 
de fikk, og støtte til reisen hjem. Smilet og gleden  

 
deres får alle andre til å hjelpe dem. Landsbyen gir 
dem klær og arbeid. Glade fattige får hjelp.

Hilsen Kristin og Erik Bøhler

Til Sykepleiernes Misjonsring      Ulsteinvik 30.03.2018

Kjære dere!
Sender ei lita helsing frå oss i Ulsteingruppa. På årsmøtet vårt 16 januar 2018 vart Ingrid Ringstad valt 
til ny kasserar etter Randi Nygjerde som takkar av etter mange år som kasserar. Bjørg Hasund er framleis 
leiar i foreninga (frå 2003). Sist haust feira vi 40 års jubileet vårt, og vi er framleis  7—8 medlemer som 
samlast til foreiningsmøte i heimane kvar månad. Vi ønsker dere ein god vår og sommar, og ser fram til 
neste landsmøte!

Venleg helsing frå oss i  Ulsteingruppa
Bjørg Hasund

Hilsen fra Ulsteingruppa
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Tildeling av prosjektstøtte 2018
SMR mottok pr 1.3.2018, 16 søknader på prosjekter fra ni ulike misjonsorganisasjoner. Nytt av året er 
en søknad fra MAF, Haydom Medical Flights. Søknadene varierer fra del finansiering til fullfinansiering. 
Penger søkes både til direkte helse arbeid og til diakoni gjennom menigheter, arbeid med handikappede, 
utstyr og bygg m.m. Landsstyret (Sak 7/18) tok en grundig gjennomgang av regnskap for 2017 og budsjett 
for 2018 og fant å kunne tildele prosjektmidler innenfor en ramme på kr. 1 400 000. Hver enkelt søknad 
ble grundig gjennomgått og landstyret ga følgende fordeling:

Organisasjon    Navn på prosjekt  

Den Norske Israelsmisjon, Ebenezerhj. Legal-and Accounting advice
     for upgrading E.    100.000,-

NLM Mongolia, PRI 1   Strengthening Youth Social Situation 120.000,-

NLM Indonesia, PRI 2   Mental Health Project Indonesia,   110.000,-

NLM Etiopia, PRI 3   Reducing Maternal and Neonatal Mortality
     projects in four locations, Ginnir  50.000,-

NMS Egypt, PRI 1   Diakonalt senter i Kairo   100.000,-

NMS Madagaskar, PRI 3   Mor barn helse    50.000,-

NMS Etiopia, PRI  2   Safe Motherhood project, Blånildalen 100.000,-

Misjonsalliansen Kina   Diakonalt utviklingsprosjekt i kirker 
     i Yunnan    150.000,-

Bangladesh Santal Friends   Lab utstyr; hematology og/eller Biochem 50.000,-

KMM Senegal, PRI 2   Driftsutgifter, klinikk og arbeid
     blant handicappede   100.000,-

KMM India, PRI  1   Mental Helse i tibetanske områder  90.000,-

HimalPartner Nepal, PRI 2  Mental Helse Nepal   100.000,-

MAF     Haydom Medical Flights   150.000,-

Total søknadssum                  1.400.000,-
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Referat fra årsmøtet 
”Fondet for hjelp i sykdom og nød”

ÅRSMØTE 13.03 2018.

Til stede:  Reidun Haugen Dalseth, Solveig Granseth, Hilde M. Ydstebø

Sak 1/18  Regnskap 2017 med revisors kommentar
  Godkjent
  
Sak 2/18  Årsberetning 2017
  Godkjent
 
Sak 3/18  Behandling av innkomne søknader. Kr12 634 kan bevilges

  Paragraf 5 i vedtektene fordrer bekjentgjøring av søknadsmulighet i god tid
  før søknadsfristen. Dette har vi i år ikke rukket å gjøre gjennom vårt blad.
  Paragraf 3 understreker imidlertid at det skal deles ut midler hvert år, unntaksvis
  hvert annet år. Da vi ikke delte ut midler i 2017, velger vi å gi prioritet til
  å oppfylle paragraf 3, nemlig å dele ut midler i 2018. 

  Det er kommet inn fire søknader før fristen gikk ut. To fra Kristen Muslimmisjon og
  to fra Frontiers Norden. Styret valgte å tildele støtten til Frontiers Norden sine to
  prosjekt, da Kristen Muslimmisjon også har søkt Sykepleiernes Misjonsring om
  betydelige beløp. Dette har ikke Frontiers Norden gjort. Søknaden om støtte til
  ”Shrine”; kvinnegrupper i Midtøsten, ble tilgodesett med kr 5500. Resterende sum,
  7134 kr bevilges til kompetanseheving av Frontiers Norden sin utsending
  i Midtøsten. 

  Reidun Haugend Dalseth  Solveig Granseth  Hilde M. Ydstebø
  Styreleder i SMR   Nestleder i  SMR  Daglig leder SMR
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Årsmelding for 
Sykepleiernes Misjonsring 2017

Landsstyret
Styret har vore samla to gonger i 2017, i mars og i 
september. Det er ingen endring i styresamansetjinga 
i 2017: Reidun Haugen Dalseth er leiar, Solveig 
Granseth nestleiar, Marit Syltebø sekretær, Ester 
Røen styremedlem, Torunn Tvedt styremedlem. 
Joy Røyseland og Reidun Engene er varamedlemmer. 
Frøydis Vestbøstad, redaktør for Misjonsringen 
og Hilde Masvie Ydstebø, dagleg leiar deltek også 
på møta

Medlemmer og grupper
Ved utgangen av året 2017 var det registrert 37 
grupper. Gruppene i Bryne, Stavanger, Sarpsborg 
og Elverum har lagt ned i løpet av året. Dette er alle 
grupper som har hatt ein lang historie. Stavanger 
blei stifta i 1922, Elverum i 1942, Sarpsborg 1943 
og Bryne i 1973. Tusen takk for innsatsen til alle 
som har delteke i gruppene!

Antal medlemmer var ved årsslutt, 789. Vi kan 
gleda oss over 22 nye medlemmer, men samla sett 
er det nedgang i medlemstalet, 24 er døde og 25 
utmeldte. Alderdom og sjukdom er oftast grunn til 
utmeldinga. 

Økonomi
Landsstyret bestemte at vi kunne dele ut midlar innan 
ei ramme av 1.6 millionar i 2017. Etter søknad blei 
midlane fordelt til 9 ulike misjonsorganisasjonar, 
og mange helseprosjekt  fekk støtte. Eigenkapitalen 
er ved årsskiftet på kr. 4264549. Vi takkar for 
Arv og minnegåve på til saman kr 948066, frå 
fem av våre medlemmer som har gått bort. 
For fleire deljar viser vi til rekneskaps rapport 
med notar, 2017.

Hjørdis Sundes Fond
Fondsstyret har hatt eit styremøte i 2017. Det var 
søkt om løyve til endring av vedtekter for fondet, 
men dette blei avslått. Det blei ikkje gitt ut midlar 

i 2017 på grunn av manglande disponibel kapital. 

Eigenkapitalen er kr. 1 712 634. Års resultatet er 
Kr. 13 517 og disponibel kapital på kr 12 632.

Kontoret 
Hilde Masvie Ydstebø er framleis dagleg leiar på 
frivillig basis. Som regel har ho vore til stades på 
kontoret ein dag i veka, for tida er ho der torsdagar. 
Renoveringsarbeid er unnagjort, og vi er glad for at 
vi framleis kan leiga kontor i bygget der SMR har 
sine historiske røter. 

Misjonsringen
Bladet har kome ut med 4 nummer i 2017. Etter 
tilbakemelding frå medlemmene vedtok styret at vi 
vil halda fast ved 4 nummer i året. Frøydis Vestbøstad 
er redaktør, og vi er takknemleg for arbeidet ho legg 
ned for å få dette til. 

Bønnekortet 
Vi har diskutert i styret om vi skal ta inn nasjonale 
namn på bønnekortet, men fann at det blir for 
vanskeleg å administrera. På bønnekortet som 
blei sendt ut med blad nummer 4 i 2017, er det 
gjort plass til namn der vi vil oppmode grupper og 
enkeltpersonar til å skriva «sine» namn.

Vegen vidare
Landstyret har vedteke at vi må inn i ein prosess 
der vi tek opp til vurdering korleis vi skal forhalda 
oss til 100 års jubileum i 2021 og SMR si framtid. 
Vi må ta inn over oss at det skjer endring i misjons-
arbeidet generelt, få sjukepleiarar arbeider direkte i 
helseprosjekt, og medlemmene blir færre og eldre. 
Dette vil bli eit tema på neste landsmøte i 2019.

Herand 14. feb. 2018
Reidun Haugen Dalseth
Styreleiar                           
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Sykepleiernes Misjonsring Årsregnskap 2017 Org nr 983 954 138   

Alle tall i NOK      

RESULTATREGNSKAP     2017 2016  Note

      

Gaver/kontingenter     286546 221750 

Gaver grupper      443523 515849 

Arv & Minnegaver     973657 272096  2

Annen driftsrelatert inntekt/Landsmøte   77 45137  5

Sum driftsinntekter     1703803 1054832    
 

Sum bevilgninger fra SMR     1600000 2968170  3

Adm. utgifter      102154 104581  1

Misjonsringen      73436 118964 

Div andre kontorutgifter, utgifter/Landsmøte   0 25222 

Sum driftskostnader/bevilgninger    1775590 3216937 

Driftsresultat      1775590 3216937    
 

Renter av bankinnskudd SMR    40801 53026 

Andre finansinntekter     0 0 

Netto finansinntekter     40801 53026 

      

Årsresultat      -30982 -2109078  4

Som disponeres: Fra egenkapital    -30982 -2109078 

  Til egenkapital        
 

BALANSE pr. 31.12     2017 2016  Note 

Bankinnskudd      4264549 4295530 

Sum eiendeler      4264549 4295530 

      

Egenkapital      4264549 4295530  4

Sum egenkapital og gjeld     4264549 4295530 

    Lovisenberg, 14.03.2018     

 Reidun Haugen Dalseth    Solveig Granseth 

 Styreleder     Nestleder   

 Hilde Masvie Ydstebø/daglig leder      
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Vi var samla til misjonærkonferanse i Abidjan til 
dagar med bibeltimar og samtaler om arbeidet.  
18 vaksne og 12 born var samla frå 3 til 9 april. 
Vi hadde besøk av regionleiar Kjell Jaren frå 
Noreg.  Konferansen vart avslutta utanfor Abidjan 
med leir for store og små. NLM har arbeid i Mali 
i Narena som ligg 1 times køyring sørvest for hoved-
staden Bamako. Der vert det drive relasjonsskapande 
arbeid og eit prosjekt er i oppstart  med tilbake- 
føring av jordbruksareal etter gullgraving i regionen. 
I Elfenbeinskysten , Abidjan, har misjonen arbeid 
med administrasjon, menigheitsarbeid  og prosjekt- 
arbeid som består av alfabetisering, speed school 
og helseopplysning.  Etter nærare 15 år utan 
misjonærar pga krig og politisk uro har det vore 
gledeleg at ein i 2016 har lukkast med å sende 

misjonærar attende til arbeidet i Ouaninou nordvest i 
Elfenbeinskysten  i Touba regionen. Vi er takksame 
for forbøn i arbeidet med å nå dei muslimske 
folkegruppene vi arbeider iblandt med evangeliet. 
Malinkeane i Mali og Mahouane  i Elfenbeinskysten 
er folkegrupper der dei fleste enno er unådde.  
Det er eit tolmodsarbeid der relasjonsbygging er 
viktig. Helsar dykk med Gal 6,9  ”Lat oss ikkje 
trøytna medan vi gjer det gode! Når tida kjem, skal 
vi hausta, berre vi ikkje gjev opp”.  
      
Med helsing 
Ann-Helen Nerland Nordbø

Helsing frå Mali og Elfenbeinskysten
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Marame Warke er ei av de første ambassadørene 
(SMA). Hun er fremdeles svært aktiv og blir støttet 
av mannen sin, som følger henne når hun besøker 
gravide, også til nabolandsbyer. Marame kan ikke 
skrive og lese, men mannen hennes hjelper henne 
med fylle papirer. Marame har funnet kvinner med 
en fistelskade, men de er gravide igjen og kan få 
hjelp etter fødselen. Marame har også oppfordret en 
nabokvinne til å føde ved helsesenteret og heldigvis 
har denne kvinnen fulgt rådet henne. Hun fikk 
tvillinger 2 uker før vi kom med teamet.

Lomi Lami i SMA giftet seg da hun var 15 og 
fikk tvillinger da hun var 17. Fødselen var tøff 
og langvarig og førte til at Lomi fikk en fistel, 
men jentene overlevde! Etter 4 år ble hun 
frisk igjen. I den tid hun hadde en fistel, forlot 
mannen hennes henne, men nå er de sammen igjen. 
Lomi er også aktiv. Hun besøker de gravide, men 
i tillegg følger hun kvinnene til helseinstitusjonen 
og ringer også sykebilen for dem. Hun er også 
ganske smart: hun benytter seg av offentlige møter 
for å samle kvinner til å undervise dem.

Takk for støtte til flere NMS-prosjekter.

Fra Ragnhild Mestad

Hilsen fra Ragnhild Mestad, NMS

Evalueringsteamet snakker med Marame i SMA. Denne kvinnen fikk tvillinger ved et helsesenter.

Lomi Lami i SMA med sine to tvillinger.
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Takker for brev fra dere datert 14/3 hvor vi ble orientert om at vi i LS sak 7/18 var tildelt 
kr 250 000 fordelt på Etiopia, Egypt og Madagaskar.
 
Vi i NMS er svært takknemlige for støtten vi mottar fra SMR både gjennom bønn og 
økonomiske bidrag, og gleder oss over at vi også i 2018 har mottatt rause bidrag fra dere.
Midlene fra SMR betyr mye for de som takket være tilskudd fra dere får den hjelp og 
oppfølging de trenger.

Stein Hinderaker
Senior Advisor/ NMS Global
Section of Diaconia

Kjære dere i SMR,
 
Tusen takk for innvilget støtte til vårt arbeid i Nepal og de tibetanske områder i Kina i 2018.
 
Himal Partner 

Takk fra Det Norske Misjonsselskap for 
støtten fra SMR for 2018

Takk fra Himalpartner
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Kjære venner i Sykepleiernes Misjonsring

Vi viser til brev med orientering om bevilgning av midler til ” Legal and accounting 
advice for upgrading the status of the Nursing Home ” til Ebenezerhjemmet, 
Israelsmisjonen sitt alders- og sykehjem i Haifa. Vi er svært takknemlig for støtten 
og engasjementet dere har vist for de eldre i Israel gjennom mange år, og takker 
derfor hjertelig for bevilgningen på kr 100.000,- som vi mottok hos oss 27.03.2018.

Det er spennende å følge utviklingen på Ebenezerhjemmet for tiden. Israelske 
myndigheter har kommet med nye krav til blant annet drifting av hjemmet, slik at
det skal få lisens til å ta hånd om de pleietrengende. Det innebærer at den faglige
kompetansen i staben må heves, og at det må utvikles og bygges ny pleieavdeling. 
For at dette skal gjennomføres trengs det juridisk og regnskapsrådgivning for å 
oppgradere statusen til sykehjemmet. Støtten fra Sykepleiernes Misjonsring vil 
gi oss mulighet til å gjøre dette, slik at de pleietrengende ikke opplever den belast-
ningen det er å måtte flytte på sin eldre dager, men kan fortsette å bo på hjemmet.

Vi er svært glad for den støtte vi mottar fra dere gjennom forbønn og givertjeneste.
Med ønske om Guds fred og velsignelse, og forventning om et nært og godt 
samarbeid også i 2019.

Vennlig hilsen
Den Norske Israelsmisjon
Miriam Skagestad
Informasjons og innsamlingsleder

Takk fra Israelsmisjonen
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2.april 1998 var vi elleve sjukepleiarar som kom sa-
man i kjelleren i Valderøy kyrkje for å stifta SMR-
forening i Giske kommune.

5.april 2018 feira vi 20årsjubileum same plas-
sen (fast møteplass). Vi inviterte våre søstre fra 
Ålesund, vi har godt felleskap med dei.

Vi starta møtet med litt mimring. Naturleg da å 
nemne nokre av dei som ikkje lenger er iblandt 
oss. Spesiellt saknar vi Karin Edvardsen som var 
pådrivar for å starte SMR forening. Naturleg også 
å minnes Kamerun misjonær Solbjørg Pilskog 

som besøkte oss nesten kvart år fram til ho døde i 
2016. Det er både moro og vemodig å bla gjennom 
referata fra desse 20 åra. Mange som har vore 
innom er borte, men dei har etterlatt seg gode minner 
og historier. Vi er priviligerte som får vere ein del 
av dette arbeidet der vi møter mange mennesker 
med forskjellege erfaringer og der vi sjølve kan dele 
det vi har på hjertet.

Gjest for dagen var sjukepleiar Tove Giske. Ho er 
professor i sjukepleie og arbeider på VID viten- 
skapelige høgskole i Bergen (tidllegare Haraldsplass 
som er fusjonert med Betanien, Diakonhjemmet, Di-

Helsing fra Giske SMR -20 år

Bildet: bak f.v Eva W Sæther, Inger Johanne Indrestrand(Å),Marit Walderhaug, Ester Krokeide(Å), Leikny Andestad, 
Ragnhild Riis Humblen(Å), Inger Marie L.Røsvik, Jorunn Myklebust(Å), Randi Sjåvåg, Kirsti Lianes(Å), Åse Sæther, 
Solveig Helle, Leikny Røssevoll, Kjellaug Viddag Ervik, Kirsten Taklo.  Framme f.v Marianne Røssås, Målfrid Stølen, 
Marianne Frilund og Asbjørg Langset. (Å=Ålesund)
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akonova og Misjonshøyskolen). Tove er forskings- 
og utviklingsleiar i Bergen der ho også underviser 
både på bachelor- og videreutdanningsnivå i tema 
som åndeleg omsorg, sjukepleiens historie, alternativ 
medisin. Ho tok doktorgrad med emne ’ Å vente på 
ein diagnose’ i 2008. Ho har forska vidare på dette 
og andre tema som korleis studentar lærer å utøve 
åndeleg omsorg, korleis sjukepleiarar gjenkjenner 
og følger opp pasientar åndeleg sett i ulike deler av 
helsetjenesten.

Tove har vore med frå starten av Kristent Forum 
for Sykepleiere og Sykepleierstudenter (KFSS) 
vart danna i 1983 og har i 13 år vore redaktør av 
Tidsskrift for fag og tro som KFSS gir ut. 

Ho har også vore med i Nurses Christian Fellowship 
International i mange år og sidan 2016 har ho vore 
president og leia dette internasjonale arbeidet.

Forsamlinga vart veldig engasjert av det ho delte 
med oss både av personlege opplevingar og generelt 
om arbeidet.  Takk Tove for at du tok turen 
fra Bergen!

Helsing Giske SMR v. Liv Erstad

Bildet; Liv Erstad,Tove Giske, Inger Marie Leithe Røsvik, venner og naboer fra ’gamle dager’.
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Området ligger idyllisk til innerst i Skjoldafjorden omkranset av fjell og
skog. Store plener og lett adkomst til sjøen, lunt avskjermet fra trafikk
og annen ferdsel. Stemnestaden ligg 14 km fra Haugesund og 2 km fra Aksdal
der Kyststamvegen og Haukelivegen møtes.

Der skal vi ha fine dager sammen om Guds ord og hverandre. Vi skal ha
samtaler om SMR sitt arbeid og sammen legge veien videre.

Vær med å be for landsmøtet vårt.

Neste års landsmøte; 13.-16.juni 2019 
blir på Stemnestaden Leirsted.
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Hvem er Frontiers?
Frontiers er en internasjonal misjonsorganisasjon som står på Den evangeliske allianses 
trosbekjennelse og har som formål å disippelgjøre muslimer med sikte på menighets-
plantende bevegelser blant muslimske folkegrupper. Frontiers ble startet for 35 år siden, 
og har i dag sendebaser i over 30 land, omtrent 250 apostoliske team av over 1200 fagfolk 
og deres familier i 50 land med unådde muslimske folkegrupper, sendt av sine respektive 
menigheter fra over 50 land over hele verden. Teamene er engasjert i et vidt spekter av 
tjenester og yrkesaktiviteter, til Guds ære.
 
Arbeidet er feltledet og det er det enkelte team som bestemmer strategien, så våre team 
kan være svært ulike i måten de arbeider på, og spenner over et stort teologisk, kulturelt og 
språklig spekter. Det finnes team som har medlemmer fra en og samme menighet, 
team med en nasjonalitet og team med medlemmer fra mange forskjellige land. 
Rådet av teamledere er Frontiers’ høyeste beslutningsorgan.
 
Felles for alle er at visjonen om å plante Guds rike blant alle verdens muslimske 
folkegrupper! I verden i dag finnes det over 1000 muslimsk folkegrupper helt uten 
vitnesbyrdet om Jesus! Nesten alle verdens øvrige 1300 muslimske folkegrupper kan 
klassifiseres som «unådde».
 
Det er muslimenes tur nå! Vi vet ikke når Jesus kommer igjen, men vi vet at det ikke 
skjer før alle verdens folkegrupper vil kunne være representert foran tronen (Joh. Åp. 7,9). 
Nesten hvert 4. menneske (eller over 1700 millioner) er muslim, og anslagsvis 85% av 
disse har aldri hørt evangeliet om frelseren Jesus.
 
Frontiers Norge ble etablert i 2006, og i 2016 ble arbeidet utvidet til å gjelde alle de fem 
nordiske land. Frontiers Nordens sendebaseteam består i dag av ca. 10 personer fra alle 
land unntatt Island. De som sendes ut av sine menigheter gjennom Frontiers betaler et 
«medlemsbidrag» som står i forhold til deres faktiske inntekter, og normalt trenger man 
økonomisk støtte fra menighet og enkeltpersoner i tillegg til eventuelle inntekter fra jobben 
man gjør, for å klare seg økonomisk. Vårt mål er å innen utgangen ha hjulpet menigheter 
til å sende ut 25 teltmakere til unådde muslimske folkegrupper innen utgangen av 2020.
 
Våre team arbeider i sikkerhetsmessig meget krevende områder, noe som gjør at vi ikke 
kan gå ut med konkret informasjon om den enkelte utestasjonerte. Mange opplever å miste 
visum eller arbeidstillatelse – be spesielt om godvilje fra myndighetene!
 
Velkommen til å finne ut mer hos www.frontiers.no eller Facebook (@frontiersnorden), 
eller ved å ta kontakt med oss på telefon 406 24 515 eller på info@frontiers.no!
 
Jenny og Jon Petter Feidal 
Lederpar, Frontiers Norden 
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Addis Abeba, 16.3.2018

Kjære dere som ber for oss og støtter 
arbeidet i Etiopia!  

Et nytt år har begynt og sammen med det nye året 
begynner også prosjekter og programmer som av-
sluttet sist fase i desember 2017 og som skal få 
en ny 3 års fase fra 2018. Det gjelder i hovedsak 
de to store prosjektene utviklingsprogram-
met Green LiP og kvinneprogrammet WEWEP 
(Women Empowerment), i tillegg til det lille helse-
prosjektet Safe Motherhood. Det er noen forandringer 
i programmene og prosjektet: 

Green LiP har redusert prosjektområdene fra 6 til 4 
og jobber fra i år kun i lavlandet hvor folkegrupper 
som gumuz, mao og komo lever. Disse gruppene 
er marginaliserte i samfunnet, og har færre mulig-
heter til utdannelse og tilgang til inntektsbringende 
arbeid. Derfor skal programmet konsentrere seg mest 
på matvaresikkerhet, utdanning og sparegrupper 
for kvinner fra disse folkegruppene. Noen resultater 
fra forrige programperiode viser blant annet at 
jordbruksproduksjonen økte fra 400-500 kg avling 
per åkerområde til bøndene (mais, korn, tomater, 
søtpoteter, soja, osv.) til 1,5 – 2 tonn etter fire år. 
Dette førte til at barn hadde bedre ernæring og 
dermed fikk bedre resultater på skolen, og familiene 
kunne selge overskuddet. Videre begynte mer enn 
3000 bønder å øke antall inntektskilder fra kun 
jordbruk til opp til fem nye – f.eks. honning- 
produksjon, oppfetning av dyr for salg og handel i 
liten skala. Dette gjorde familiene mindre sårbare 
for tørke eller skadedyr. Låne- og sparegrupper 
for kvinner hadde en spesielt god effekt på fami-
lieøkonomien. Bedre hygiene og toalettforhold 
gjorde at sykdommer forbundet med skittent vann og 
dårlig hygiene gikk fra 62,5 % av alle rapporterte 
tilfeller til kun 25 % på fire år i områdene hvor 
prosjektet jobbet. Utdanningstiltakene til program-
met gjorde at nesten 600 elever og studenter ble 

støttet med skolegang, og frafall fra skolen ble 
redusert med 12 %. Tre fjerdedeler av alle 
elevene som ble støttet var jenter og fra marginaliserte 
områder.

Women Empowerment programmet fortsetter 
med de suksessfulle aktivitetene de hadde i siste 
fase. Dette gjelder spesielt selvhjelpsgrupper for 
kvinner; kampen mot omskjæring gjennom 
dramagrupper i menighetene og kommunale nett-
verksgrupper med religiøse ledere og ulike sektorer  
fra myndighetene, samt styrking av kvinners 
stilling i de seks synodene. Noen gledelige 
resultat fra forrige tre års fase er for eksempel at 
kvinnelige ledere på soknenivå i synodene har 
økt med 11%, og at Kvinnedepartementet i synodene 
dermed er styrket og opererer mer og mer selvstendig. 
Prosjektene rapporterer også om økt selvtillit 
blant medlemmer i selvhjelpsgruppene, noe som 
fører til økt deltakelse av kvinnelige ledere i ulike 
fora i synodene. Selvhjelpsgruppene synes å 
være en god plattform for å bygge selvtillit, gi 

Almaz er en av de 40 kvinneambassadørene fra første 
fase. Her er hun sammen med familien foran huset sitt.

Hilsen fra Etiopia
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øvelse i lederskap, håndtering av penger og 
organisering, som igjen kommer synodene og 
samfunnet til gode når disse kvinnene deltar i større 
grad. I 2017 rapporterte også prosjektene en økning 
av 153 unge jenter og deres familier som har stått 
fram offentlig med sitt standpunkt mot kvinnelig 
omskjæring. Kvinnelig omskjæring er svært 
vanskelig å måle ettersom det nå er registrert som 
en kriminell praksis, og mange derfor tar praksisen 
under jorden. Mange praktiserer fortsatt 
omskjæring, men på spørsmål om dette vil de 
likevel svare nei av frykt for å bli stilt for retten eller 
politianmeldes. 

Safe Motherhood prosjektet skal fortsette arbeidet 
med å forebygge helseskader for gravide kvinner og 
deres barn. De 40 opplærte kvinneambassadørene 

fra forrige fase skal bli fulgt opp, slik at de med 
ny motivasjon og entusiasme kan fortsette å 
besøke de gravide i nærmiljøet for å overbevise  
em om å føde ved en helseinstitusjon. I fjor valgte 
70 % av de besøkte gravide kvinnene å føde ved en 
helseinstitusjon. Gjennom aktivitetene i første fasen 
lyktes vi å få opp tallene av fødende som kommer til 
de 5 helsesentrene i prosjektområdet med opp til 66 
%! Men den gamle tradisjonen med å føde hjemme 
eller ute er fremdeles sterk. I tillegg gjør dårlig 
infrastruktur og sykebiler ute av drift det vanskelig 
å komme til en helseinstitusjon i tide. 

Med vennlig hilsen på vegne av hele NMS 
staben i Etiopia,

Sonja Küspert



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

MISJONSRINGEN utgis av Sykepleiernes Misjonsring
Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo, tlf. 47 67 87 97

Bankgiro: 1609.51.13676
(0532.12.86285)

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

Leder: Reidun Haugen Dalseth 
Øvre Tveitehagen, 5628 Herand, mobil: 468 16 081

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

EF. 1,12

B ØKONOMI
ECONOMIQUE

Neste nummer kommer i september.
Frist for innsendelse av materiell 
er 14. august 2018.


