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

”Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden.”  
   1.Mos.9, 13
  
Fotograf: Frøydis Vestbøstad, Frøyas høyeste topp 
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Mange stader i landet har vi hatt ein uvanleg vår og sommar, langt tørrare og varmare 
enn normalen. Det har ført til tørke og tap for mange. Skal bøndene kunna dyrka mat, 
trengs det vatn. I dag - her eg bur, er det striregn utan opphald. Hos oss er det berre 
rikeleg vått og bløtt, men i India har mange døydd på grunn av storflaum. Det er tørke 
mange plassar og storflaum andre stader. For lite og for mykje. Begge deler kan føra til 
matmangel for menneske og dyr.

Når ting blir «unormale», kan vi bli urolege og kanskje litt engstelege for korleis fram-
tida blir.   Når vi føler vi ikkje kan stola på leiarar, blir vi usikre og kanskje utrygge – 
anten det er i verdssamanheng eller lokalt. Når det vi held for viktig ikkje blir respektert 
av andre, reagerer vi gjerne med sinne og frustrasjon, eit ynskje om å setja folk på plass, 
eller vi blir oppgitte og trekkjer oss tilbake. Tillit til personar eller organisasjon er viktig 
for at vi skal gi vår støtte anten økonomisk eller på andre måtar. Frivillig innsats for ein 
organisasjon, parti eller kyrkje må opplevast rett og meiningsfullt for at vi skal ha moti-
vasjonen for å delta. Alle desse utfordringane møter oss i ulik grad og med ulik styrke. 

Ytre forhold kan ikkje gi stabilitet og ro. Natur i ubalanse, forvirring om kva som er 
sant eller falskt, rett eller gale. Desse tinga må vi forhalda oss til. Då er det godt å koma 
tilbake til det som står fast: 

Ver ikkje redd,  - for eg er med deg! Sjå deg ikkje rådvill ikring, for eg er din Gud! Eg 
styrkjer deg og hjelper deg opp med mi frelsarhand. Jesaja 41.10 

Ein bustad er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armar. 5. Mos. 33.27

Med ynskje om ei fin hausttid,

Reidun Haugen Dalseth

Leder
For mykje og for lite, stabilitet og uro
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Salmeboka er full av fine salmer. Noen av dem blir vi ekstra glad i. For meg har det blitt 
nye salmer for nye tider, - gjennom livet. Akkurat i dag vil jeg trekke fram denne gamle 
salmen av Grundtvig fra 1853. Salmen løfter meg opp fra hverdagsspråket, og gir meg 
et snev av det hellige.

   Kjærlighet er lysets kilde,
   Kjærlighet er livets rot.
   Derfor er Guds råd så milde,
   derfor er Guds ånd så god.
   Jesus har den selv forklaret,
   Ånden har den åpenbaret,
   Den kan kjennes i Guds fred
   og det håp vi trøstes ved.

   Kjærlighet et livets krone,
   kjærlighet er lysets glans.
   Derfor sitter på Guds trone
   Jesus nå med strålekrans,
   han som lyset er og livet,
   har for oss seg selv hengivet,
   han forblir og lever ved
   Guds, sin Faders kjærlighet.

   Kjærlighet er lovens fylde
   og fullkommenhetens bånd,
   den er hva vår Gud vi skylder,
   den er frukten av hans Ånd.
   Derfor med Guds-kjærligheten
   vokser opp om kapp Guds-freden.
   Vi skal også bli ved den
   ett med sjelens beste venn.

Guds kjærlighet er kilden til fred. Men kjærlighet er også “hva vår Gud vi skylder”.
Fra tid til annen er det lønnsforhandlinger i arbeidslivet i Norge. Vi blir målt på 
kompetanse, effektivitet og resultat. Den som ikke når opp, får kanskje ikke noe. I Guds 
rike er lønnsforhandlinger uaktuelt. Lønna blir gitt på et helt annet grunnlag: NÅDE og 
KJÆRLIGHET. 
Han har elsket oss først, derfor er vi skyldige å elske hverandre og - vår neste. Gud har 
gitt meg det jeg har, utrustet meg og kalt meg. Kan jeg da si: “ Jeg har ikke noe å bidra 
med”? I takknemlighet kan jeg bidra med det jeg har. Mitt bidrag varierer gjennom livets 
faser og kan oppleves beskjedent. Dypest sett handler det hele om kjærlighet. I kjærlighet 
har Han frelst meg, i kjærlighet holder Han meg oppe og i Hans kjærlighet kan jeg leve 
mitt liv.

Marit Hovde Syltebø

Andakt
Min salme - i dag
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Hilsen fra Kristen Muslimmisjon
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Kjære dåke der heime, som har hatt meg 
i tankane desse to åra.

På siste arbeidsdag, kjenner eg at eg vil takke dåke 
for at eg har vore i dåkas bønner gjennom to år. 
Det er rart at siste arbeidsdag i Nepal er her og det 
er på eit vis vemodig. Det har vore krevande år på 
mange måtar, då det er eit uforutsigbart tilvære her. 
Ingen ting blir som du tenkjer og planlegg og du må 
vere fleksibel i alt du gjer. Lærerikt og spennande 
på mange måtar, men og slitsomt. Trafikk, støy, 
forureining og overbefolkning gjer at ein kjenner 
på slitasjen, men det har vore berikande år og 
mykje flotte folk å arbeide med i våre prosjekt. 
Det er med ydmykhet eg reiser, for eit folk som 
har slitt, møtt motgang og politisk uro over lange 
tider, dei held ut og står på. Dei har fortsatt tru på 
landet og dei gjer ein innsats for folk og land som er 
beundringsverdig.

Eg kjem til å vere voluntør/frivillig i HimalPartner 
framover, spennande å fylgje prosjekta, då eg 
kjenner dei så vel.

Eg vil på vegne av organisasjonen takke for dåkas 
bidrag. ABBS har nytt godt av dåkas bidrag og 
det er spennande å sjå korleis dei får endane til å 
møtast. Dei blir ikkje sjølvstendige med det fyrste, 
men jobbar med det som  mål. Myndighetane tek 
enno ikkje ansvar for det dei har ansvar for, og det 
er eit stykke fram.

Lykke til vidare i dåkas arbeid
 
Vennleg helsing
 
Solveig Abelone Midtgarden

Solveig Abelone i Nepal

Solveig Abelone og mannen Tor Bendik
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Hilsen fra Misjonsalliansen i Kina
Tusen takk til Sykepleiernes Misjonsring for 
støtte  til Misjonsalliansens kirkearbeid i Kina 
i 2017!

Sted: Prosjektet gjennomføres i Yunnan Provinsen i 
Kina, med diakonale prosjekter i storbyen Kunming. 

Status om arbeidet i Kina: 
2017 har vært et år med mange utfordringer i Kina 
på grunn av en ny regel som medførte at alle tros-
baserte internasjonale organisasjoner i landet må 
registrere seg hos myndighetene. Konsekvensen 
av dette var at arbeidet vårt ikke fikk lov å fortsette 
som vanlig og vi måtte i løpet av året stenge Buer 
Consultkontoret i Kunming. Mot slutten av året fikk 
vi lov til å gjennomføre prosjektaktiviteter, men 
fikk ikke anledning til å overføre midler. Vi har 
derfor brukt resterende midler fra 2016.

Det så ut til at vi kunne jobbe direkte gjennom 
Yunnan Christian Counsel, men vi fikk kontra- 
beskjed om at vi måtte registrere oss hos et lokalt 
departement. Med dreining av prosjektporteføljen 
til å jobbe med målbare grupper som mental helse 
og mennesker med funksjonshemming, har det blitt 
naturlig å prøve å registrere hos helsedepartementet 
i Yunnan. De har tilsyn med sterke kristne organi-
sasjoner som Cedar Fund og de er aktive i å arbeide 
med dette temaet i området. Vi er fortsatt i denne 
prosessen.

Utfordringene det siste året har imidlertid gitt 
oss mulighet til å se nærmere på arbeidet vårt og 
prosjektporteføljen, og til å utforske hvordan vi 
kan utvide til å hjelpe de som trenger det mest. 
Resultatet har vært at i tillegg til å arbeide med 
ekteskapsrådgivning og kirkelig opplæring, så 
ønsker vi å arbeide gjennom Kunming Trinity 
Kirke med sårbare grupper; mennesker med funk-
sjonshemming og inkludering av mennesker med 
mentale helseproblemer.
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Resultater i 2017:
• Mr Li Wen, en kristen rådgiver med relevant 
utdanning og mange års erfaring, ble invitert til å 
gi opplæring til 50 kirkearbeidere fra fire kirker i 
Kunming. Deltakerne var veldig fornøyde med 
opplæringen og sa at det var relevant og praktisk 
fordi han kombinerte et bibelsk grunnlag med 
rådgivningsferdigheter. Resultatet var at alle 
deltakerne lagde en plan om hvordan de vil inklu-
dere den nye kunnskapen i deres arbeidshverdag.

• Misjonsalliansen, sammen med Yunnan Christian 
Counsel, besøkte Dali og Baoshan fylke for å finne 
kristne organisasjoner som har mulighet til å forsyne 
sosiale tjenester til marginaliserte grupper. Vi fant 
to potensielle partnere til å jobbe med fremover.

I tillegg til Kunming Trinity Kirke, er de to part-
nerne som vi håper å samarbeide med for å øke vår 
prosjektportefølje:

• Dali Lin Ze Health and Education Center – 
En sivilsamfunnnsorganisasjon med en kristen 
bakgrunn i Dali prefecture. Organisasjonen tilbyr 
helseutdanning for unge og kvinner, og hjelper de 
med å få tak i viktig helsebehandling.

• Rock Social Service Working Committee of 
Baoshan Prefectural Christian Councel – 
En kristen organisasjon som har en lang historie og 
erfaring med å betjene underpriviligerte mennes-
ker i området. Deres arbeid inkluderer fattigdoms-
bekjempelse hos innvandrere med minoritetsbak-
grunn, utdanning, rehabilitering for rusmisbrukere 
og helsetjenester.

Det siste året har vært en utfordrende tid, men vi ber 
om at Gud har brukt oss gjennom denne perioden til 
å utvide vårt arbeid med å hjelpe sårbare og margi-
naliserte mennesker, og vi fortsetter å tro på Guds 
plan for oss i Kina i framtiden.

Tusen takk for støtten til dette viktige arbeidet!
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Takk fra Misjonsalliansen
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Kjære gode medarbeidere i SMR,

En stor TAKK for den rause gaven på kr. 50.000 til Amnura Clinic/Hospital 
i Bangladesh.  Bevilgningen var øremerket utstyr til laboratoriet og jeg kan 
meddele at begge de to analyse -maskinene (Hematology & Biochemistry 
analyzer) er kjøpt og montert og er i daglig bruk. For å sikre god drift og 
godt vedlikehold av maskinene har vi også kjøpt/montert en ny aircondition 
til laboratoriet.

Vi regner med å kunne dekke overskytende utgifter med økte inntekter ved lab.
tester.  Det er allerede stor pågang fra lokale pasienter.

Klinikken er inne i en meget god utvikling med en betydelig økning i antall 
pasienter.  På sikte håper vi å kunne drifte klinikken i tilnærmet balanse.  Men 
først må vi få et nybygg på plass.  Så vi kommer nok tilbake med en søknad 
også for 2019.

Daglig leder i Tabitha Foundation, Stephen Soren sier: 

Dear Sir,
We got all the machine sets now. We would like to give thousand of thanks 
salutes to those who have given these give to us. People in the Amnura area are 
happy to update the hospital equipment. I hope this year is possible to do good 
work and enough income. 
Keep us in your daily prayer. God bless you!

In Him,
Stephen   

Igjen - stor TAKK!!

Med vennlig hilsen

Torbjørn Lied

Takk fra Amnura Hospital
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Hei!
Jeg heter Siri Nyen, er 42 år og jobber som misjonær 
på Madagaskar for NMS. Jeg er her sammen med 
mannen min, Eirik og vår sønn Benjamin på 4 år. 
Vi kom hit i august 2016, så nå har vi altså vært her 
snart i 2 år. Det har vært spennende år med en bratt 
læringskurve! Vi holder til på den gamle norske-
skolen i Antsirabe som nå er omgjort til et kultur-
og kompetansesenter. Min hovedoppgave er å være 
studiekoordinator og veileder for norske studenter 
som kommer og tar praksis ved ulike institusjoner 
rundt Antsirabe (her vi bor). Min bakgrunn som  
intensivsykepleier og høgskolelektor i sykepleie 
kommer sånn sett godt med. Vi har partneravtaler 
med ulike universiteter i Norge og tar imot studenter 
fra sykepleie, medisin, tannlege, vernepleie, ergo-
terapi, musikklærerstudenter, lærer og barnehage-
lærer og sosialt arbeid. Jeg planlegger og følger opp 
studentene både faglig og praktisk. Det er utrolig 

kjekt på mange måter, men også utfordrende. Jeg 
ønsker jo at studentene skal få gode møter med 
en helt annen kultur, at de skal ha et godt faglig 
utbytte og at de skal få se hva misjon er og få se 
noe av Jesus mens de er her. For mange av studen-
tene blir det tøffe møter med en fattig befolkning og 
en praksis som er ganske annerledes enn man har i 
Norge. Men det er gøy å følge studentenes utvikling 
fra dag 1 til de reiser hjem. De første ukene synes 
studentene er ganske utfordrende og vanskelige, 
men etterhvert som de blir kjent med folk og kultur, 
opplever de at det har vært lærerikt og meningsfullt 
å være her. Det er også spennende ettersom de fleste 
studentene som kommer hit, ikke nødvendigvis har 
noe nært forhold til Jesus og kristendom. Det blir 
ofte spennende møter med gasserne som har et helt 
naturlig forhold til sin tro på Jesus og til praksis-
institusjoner hvor det å ha andakt og bønn er en 

Hilsen fra Madagaskar

Veiledningsgruppe med sykepleie-og vernepleiestudenter
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daglig rutine. Noen av studentene har opplevd å få 
meldinger fra de de jobber med på institusjonene, at 
de ber for dem når de har blitt syke for eksempel. 
Når vi snakker om dette i de ukentlige veilednings-
gruppene vi har, så synes nesten alle studentene at 
det er positivt; de opplever forbønn som en form 
for omtanke, selv om det er fremmed for dem. 
Andre forteller at de tidligere har tenkt at bønn 
var kjedelig, men etter et praksisopphold på 
døveskolen, så har de fått et helt annet forhold til 
bønn! Men også blandingen av kristne og ikke 
kristne studenter er spennende for alle parter. Det 
skapes gode arenaer for samtaler når man bor 
sammen og tilbringer såpass mye tid sammen.

Som familie har vi det veldig fint og vi føler oss 
heldige som får lov å være her, selv om vi selvsagt 
savner familie og venner. Benjamin går i gassisk 

barnehage/skole hvor de underviser på fransk 
på morgenen og på engelsk på ettermiddagen. I 
tillegg har han en nanny som snakker gassisk med 
han, så han blir språkmektig etter hvert! Men han 
trives godt og det er godt å se – da har vi det også 
bra. Eirik som er samfunnsøkonom jobber 25% på 
Lovasoa som visedirektør og 25% for NMS. Det 
har vært en del som har skjedd etter at vi kom som 
har gjort at han har fått en litt treg start inn i ting. 
Men nå håper vi at det løsner og at får brukt sine 
talenter. Det siste halvåret har han fått vært på noen 
reiser rundt på Madagaskar og møtt mennesker som 
jobber hardt både for å spre Guds ord og for å bedre 
situasjonen for menneskene rundt seg. Det har vært 
inspirerende for ham å komme seg litt ut og møte 
folk på grasrota. Vi lever jo ganske godt beskyttet 
her på Lovasoa – både på godt og vondt.

Tilslutt vil jeg takke for at dere husker på oss i bønn. 
Det er fantastisk at dere ber for meg og oss! Og om 
jeg kan få legge frem noen helt konkrete bønne-
emner, så hadde vi vært glade for om dere vil be 
for at Eirik skal komme inn i gode og meningsfylte 
oppgaver, at Benjamin skal fortsette og trives, at vi 
skal få flere nære venner og for studentene som har 
vært her og som skal komme; at de skal få gode 
opplevelser, gode menneskemøter og få et glimt av 
Jesus!

Vennlig hilsen Siri 

To norske sykepleiestudenter fra Diakonhjemmet 
gjør sårstell på en pasient som har vært utsatt for 
en motorsykkelulykke

Lærerstudenter som får prøve seg på risplanting

Familien Nyen Sandstø ved fossen
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Alt har sin tid!
Det er over 16 år siden jeg flyttet til Brasil. Mye har 
skjedd på de åra. Vi har fått et prosjekt (daghjem) 
som det står respekt av. Det er ca. 500 barn som har 
vært en del av prosjektet gjennom åra. I dag har vi 
230 barn og unge, og 19 ansatte som gjør en flott 
innsats. Ikke minst har vi alle dere faddere, givere 
og forbedere, som er uunnværlige for oss!!! Tusen 
takk til dere alle!! Takk til alle dere som har vært på 
besøk !og ARBEIDET FORTSETTER !!

Vi er utrolig glad i Brasil og alle vennene her. Det 
er veldig mye kjærlighet involvert. Og dette gjør at 
det er vanskelig å tenke seg et liv utenfor Brasil, 
langt fra barna og de andre. Men nå var tiden inne 
og vi har altså flyttet hjem til Norge.

Disse barna har forandret våre liv, og vi tror og 
erfarer at prosjektet har forandret deres liv!!  Jeg vil 
fortsette om leder for prosjektet og vil, etter planen, 
besøke det et par ganger i året. I dag gjøres mye via 
nettet også.

Det er Eliza, ansatt på daghjemmet helt siden 2004, 
som nå er daglig leder. Hun er pedagog og er også  
aktiv med i menigheten, i tillegg til at hun og familien 
bor på stedet. De 19 ansatte er veldig dyktige og 
gjør til sammen en fabelaktig jobb. Alt er i de beste 
hender. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet her i 
Brasil, samtidig som vi engasjerer oss i Norge. 
Siden vi bor i Vats, vil vi være involvert på 
bedehuset der, og ellers i nærmiljøet. Karl fortsetter 
som sjømann og jeg vil reise rundt og besøke 
menighetene i Norge. Ellers prøver vi å få flere 
faddere til Livets Tre.

Menigheten opplever en spennende tid. Mange av 
de unge fra prosjektet er nå aktive på ungdoms-
samlingene. Det er dessverre mye narkotika i 
slummen for tiden, så vi har en jobb å gjøre.

Vi har også fått flere fra Haiti til menigheten, og 
de får språk-kurs hos oss. Noen fra menigheten 
er begynt på døvespråk-kurs, slik at også døve 
kan kjenne seg velkomne blant oss. Vi ønsker en 
menighet for alle.

Beste hilsener fra Karl og meg, de ansatte, alle 
barna og de unge på prosjektet Livets Tre.

Turid Dahl

Hilsen fra Mogi das Cruzes, 
Sao Paulo, Brasil

Livets Tre Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brasil Våren 2018

                              VÅREN 2018 
Kjære gode faddere, familie og venner! 
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Barna hadde nettopp 
forskjellige opptredener i 
forbindelse med barnearbeid.  
Veldig lærerikt og nyttig! 

Det er 4 grupper på 
formiddagen, og 4 grupper på 
ettermiddag. 85 barn i begge 
periodene.  
De elsker teater, dans og sang 
 

Disse barna har forandret våre liv, og vi tror og erfarer at prosjektet har forandret 
deres liv!! 

Selvfølgelig kommer vi til å holde kontakten med Brasil. Jeg vil fortsette om leder for prosjektet 
og vil, etter planen, besøke det et par ganger i året. I dag gjøres mye via nettet også. 

 Følg oss på Facebook: Arvode da Vida, med den ny logoen vår   1
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og vil, etter planen, besøke det et par ganger i året. I dag gjøres mye via nettet også. 

 Følg oss på Facebook: Arvode da Vida, med den ny logoen vår   1
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SMR var invitert til NLM sin generalforsamling i 
Stokke, Vestfold, i dagene 3.-8. juli. Tema for GF; 
’Nærmere’, ble belyst gjennom taler og seminarer. 
Det var fint tilrettelagt med variert program for 
voksne, barn og unge. Det ble satt særlig fokus på 
de unådde og de forfulgte kristne. Både LMF og 
SMR fikk komme med en hilsen til delegatene, 
og SMR fikk denne gangen seks nye medlemmer. 
På standen kom også flere medlemmer innom. 

16. juni feiret Tromsøgruppen 60 årsjubileum. Vi 
hadde satset høyt og innbød til åpent jubileumsmøte 
i Normisjonens lokaler. Det viste seg at vi fikk stor 
respons og fikk en fin festkveld sammen med andre 
misjonsvenner. Vår kasserer Inger Louise Lorent-
sen ledet festkvelden og Mari Kopland fremførte 
prolog for kvelden. Tidligere misjonær Nora Fjose 
hadde tilfeldig tur til Tromsø i den tiden, så vi hen-
tet henne inn som festtaler. Nora fortalte levende fra 
sine opplevelser fra sin tid på Madagaskar til stor 
glede for oss. Normisjonens musikklag gledet oss 
med sang. God bevertning hørte selvfølgelig med. 
Kvelden ble en videre inspirasjon for oss til å fort-
sette videre i denne tjenesten. Tenk at jeg også fikk 
ditt kall og kan få være med. 
 
For SMR Tromsø, Gerd Lindegård

NLM sin generalforsamling i Stokke

Tromsø SMR 60 års jubileum

På bildet ser vi Mirjam Syltebø Endalew 
(NLM/Etiopia) med sønnene Simon (14 år) og 
Liban (6 år) sammen med Ingebjørg Sloreby og 
Hilde M. Ydstebø



14

På landsmøte vårt neste år skal vi ha valg til nytt 
styre. Disse kandidatene må vi begynne å be over 
at vi får på plass. Så allerede nå legger vi det inn 
over alle medlemmer. Be om at de rette kandidatene 

får spørsmål om å stille til valg og vær frimodig i 
å spørre dem. Det vil bli gitt mer informasjon om 
hvordan det er å sitte i styret i neste blad. Bildet er 
av sittende styre.

Randi Korsvik Alnes er kanskje et nytt navn for 
noen, men også kjent for mange. Randi er sykepleier 
og jobber som teamleder på helseklinikken på 
Ungdom i Oppdrag sitt helseskip i Papua Ny Guinea. 

Hun vokste opp som misjonærbarn i Kenya. 
Er gift med Jan Oskar Alnes som også jobber ombord 
på samme skip. Vi ønsker Guds velsignelse over 
arbeidet de står i.

Kandidater til styret
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Redaktøren fikk spørsmål om å komme på Laberget 
og være med på Levanger sin sommeravslutning. 
Ja, svarte hun, men da må gruppa mi (Heimdal/Tiller) 
få være med siden vi også har møte samme dag. 
Og slik ble det. Levanger, Stjørdal og Heimdal/Tiller 
var sammen om Guds Ord. Inger og Morten Korsvik 
sang for oss og vi fikk bli litt kjent med Randi 
Korsvik Alnes som var hjemme i Levanger en tur. 
Vi fikk god bevertning og det ble en kjekk kveld 
for alle. Kr 4800 ble samlet inn i kollekt.
 

Sommeravslutning i Trøndelag
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B ØKONOMI
ECONOMIQUE

SMR sitt landsmøte avholdes neste år: 
13. - 16. juni på Stemnestaden, innerst 
i Skjoldafjorden i Rogaland. Merk deg 
datoen allerede.

Frist for innsendelse av materiell 
er 13. november 2018


