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En kilde med levende vann
Godt nytt år.

Takk for innsatsen, alle dere rundt om i små-
gruppene i Norge. Dere har vist mye kjærlig-
het og ansvarsfølelse ved å støtte helsearbeidet 
som misjonsorganisasjonene er med på utover 
i verden. Jeg håper at dere opplever fellesskap 
og har det fint i gruppene slik at det fortsatt 
gir lyst til å fortsette. En spesiell takk til dere 
som har avsluttet gruppen fordi dere ikke kun-
ne holde på lengre. Deres bidrag har ikke vært 
forgjeves.

Nå er vi allerede langt kommet ut i det nye 
året. Dagene fylles med det vi prioriterer og 
det som kommer oss i møte. Også dette nye 
året vil vi møte utfordringer og få oppgaver 
å utføre. Det vil blir gode dager og noen van-
skelige dager. Men det er en grunnleggende 
holdning som alltid vil overleve. Og det er at 
vi kan hente krefter og glede i at vi tilber Jesus 
Kristus og ønsker å gjøre ham kjent i denne 
verden. Det vil vi erfare best ved å prioritere 
tid til å være stille for ham, slik at vi kan høre 
hans stemme i vår larmende verden. Og da 
skal vår innsats bære frukt. Noen mennesker 
skal få helsehjelp i deler av verden der materi-
ell lidelse og politisk undertrykkelse hindrer . 
Noen flere skal bli kjent med Livets Herre og 
Guds kjærlighet. SMR skal fortsatt være med 
som bidragsyter gjennom forbønn og økono-
misk støtte. Vi er en organisasjon som består 

av fellesskap som ber. Måtte vi også i 2013 
få erfare at bønn er en kilde som inspirerer og 
gir krefter.

Nå er vi godt i gang med forberedelsene til 
Landsmøtet på Rødde 13- 16.juni. Vi ønsker 
at det skal bli dager til fellesskap, inspirasjon 
og glede.

På Landsmøtet skal vi ha som tema: ”Bønn, 
en åpen kilde”. Kari Holmås, lege og sjelesør-
ger skal holde bibeltimer. Noen misjonærer 
komme for å fortelle fra arbeidet de er med 
på. Det er arbeid som SMR støtter økonomisk. 
Vi skal bruke tid til samtaler og gjøre beslut-
ninger sammen. SMR’s vedtekter trenger noen 
forandringer. Det er gjort forandringer på 
bønnekortet. Har du saker du vil ha opp i for-
handlingene, send dem inn nå slik at det kan 
bli best mulig forberedt. Det skal velges nytt 
Landsstyre. Vi har allerede fått noen kandida-
ter som stiller til valg. Alle kandidatene vil bli 
presentert i neste nummer av Misjonsringen. 
Da kommer også programmet for Landsmøtet 
og praktisk informasjon. Følg med på hjem-
mesida: www..misjonsringen.no

Be for oss som skal forberede og alle som 
skal delta på Landsmøtet.

”Men la alle som søsker deg, fryde og glede 
seg i deg! La dem som elsker din frelse alltid 
si: ”Stor er Herren!” Salme 40:17.

Torbjørg
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hIMAlPARTnER 75 ÅR I 2013
Vi har mottatt en rapport fra himalParter 

som vi har klippet og limt sammen en rapport. 

I november 1938 reiste pionérene Alfsen og Westborg fra norge til Tibet. det regnes som 
starten på Tibetmisjonens virke, nå himalPartner, selv om det først var tidlig på 1950-tallet 
det ble etablert en mer permanent tilstedeværelse og et misjonsdiakonalt arbeid i nepal. I 
jubileumsåret er vårt hovedfokus, med en stolt misjonshistorie i ryggen, å se framover og 
lytte oss inn på hvilken vei Gud vil lede oss på framover. 

HimalPartner forandret navn fra Tibetmisjo-
nen sommeren 2010. ”Himal” betyr fjell og 
”Partner” gjenspeiler likeverdighet. Vi arbei-
der tett med våre lokale samarbeidspartnere i 
Himalayaområdet, og ønsker også et nærmere 
engasjement fra våre støttespillere i Norge. Vi 
er stolte av vår historie, og tror vi skal få lov 
til å være med på å bidra til utvikling i disse 
områdene.

Vi driver misjon og bidrar til utvikling gjen-
nom å tilby kunnskap og erfaringer gjennom 
våre utsendinger, eller gir direkte økonomisk 
støtte til våre samarbeidspartnere. Himalaya-
fjellene utgjør en mektig ramme for både 
Nepal og Tibet, og den politiske situasjonen 
i landene krever at vi trår ekstra varsomt som 
aktører i forskjellige prosjekter.

I Nepal bistår vi innen forsoningsarbeid, 
sjelesorg og oppfølging av utnyttede kvinner. 
Videre bidrar vi til utdanning i et samfunn der 
det fortsatt ikke er noen selvfølge. Vi jobber 
med alt fra kvalitetsheving i grunnskolen til 
masternivå.

I Tibet er vi med og bidrar i miljøarbeidet på 
høyfjellsplatået, og prosjekt som styrker tibe-
tanernes mulighet til et verdig liv i et krevende 
samfunn.

Mirjam Bergh kjenner vi fra bønnekortet 
vårt og hun har skrevet en rapport: 

Bethesdasenteret, som ble etablert for 2 ½ år 

siden, er under stadig utvikling. Etter de første 
prøvekursene i Pokhara har vi beveget oss ut 
til mer avsidesliggende områder for å betjene 
unge kirkeledere ved å gjøre dem i stand til å 
utøve sjelesorg.

Kurskonseptet, som har sitt opphav i boken 
“La oss bære hverandres byrder”, er under 
stadig utvikling alt etter som vi får brukt det i 
nye områder og nye grupper. Vi har også utvi-
klet et retreatkonsept som ser ut til å fungere 
etter hensikten, og bygget opp en fungerende 
administrasjonsavdeling. Et styre med modne 
menn og kvinner i lederstillinger fra flere 
forskjellige kirkesammenhenger møtes fire 
ganger i året i Kathmandu for å ta de avgjø-
rende beslutningene, og en rådgivende komité 
i Pokhara sørger for ytterligere forankring i 
kirkene lokalt.

Med andre ord, selv om vi har langt igjen 
for å nå de mål vi har satt oss, så er vi godt på 
vei, både med organisasjonsstruktur og kjer-
nevirksomhet.

Da Bethesdasenteret ble etablert, sa styrele-
deren i HimalPartner at vi måtte regne med en 
lang startstrekning før vi kommer på vingene. 
Noen ganger har jeg hørt piloten si i høyta-
lerne: “Vi er tungt lastet og vil bruke opp hele 
rullebanen”. Kanskje er det sant for Bethesda. 
Vi er tungt lastet med behov og ambisjoner 
om å møte dem, og vil nok bruke opp en lang 
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rullebane. Men vi er igang, og slik som pilo-
ten er trygg på at han kan ta av når han gir 
passasjerene en slik beskjed, er vi trygge på 
at Bethesda skal komme på vingene. For Han 
som sitter i kontrolltårnet vet hva han gjør.

Hele rapporten kan leses på www.misjons-
ringen.no

Vi gratulerer HimalPartner med jubileums-
året.

Frøydis Vestbøstad

Gjennom NMS fistula prosjektene i henholds-
vis Boji og Begi, vest i Etiopia, fikk 4 unge 
jenter muligheten til utdanning som jordmødre 
– jfr. Misjonsringen Nr. 3 og Nr. 4 2011. Disse 
fire avsluttet utdanningen sin høsten 2012. Ei 
av dem, Fekede var best i kullet på 15 og Desi 
hadde mest fødsler.

Selv om jeg minnet om og puffet på var hel-
sestasjonene på de to plassene ikke helt klare 
til å ta imot de fire høyst motiverte jordmødre i 
november. Rommene trengte en oppussing og 
mye utstyr skulle kjøpes. I Begi hadde de i til-
legg på et litt senere tidspunkt bestemt å bygge 
to ekstra rom til jordmødrene i ”lavkost” byg-
gestil. Et problem i Begi var at regntida i fjor 
holdt på til i midten av november og dermed 
var helsestasjonen ikke så lett tilgjengelig, 
siden jord- og sandveier da er svært vanskelige 
befarbare. 

I januar besøkte jeg begge plasser for å se 
hvordan forholdene er og hva slags erfaring 
jordmødrene hadde de første ukene i arbeids-
livet. I Begi var rommene dessverre ikke 
ferdige og Fekede og Desi hadde ikke opti-
male forhold. Utstyret som ble kjøpt før jul, 
sto fremdeles på lager. Noen gravide kvinner 
var kommet for kontroll, men de hadde ingen 
fødsler inntil da.

Derimot var Obsine og Toline mere heldig 
i Boji, hvor helsestasjonen i utgangspunktet 

var i bedre forfatning. De hadde 13 fødsler og 
fulgte to kvinner til et sykehus for keisersnitt. 
Natten før jeg besøkte dem, hadde Obsine 
hjulpet ei lita jente til å bli født. Alle kvinner 
og deres menn som kom innom til svanger-
skapskontroll ble testet på HIV og alle var 
negative! De fleste kvinner kommer fra lands-
byene rundt Boji.

Jordmødrene er på plass!

Assistence Birth Injured Patients Boji, jordmø-
drene Obsine og Toline på helsestasjonen.
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På begge plasser har jeg oppmuntret jordmø-
drene om å oppsøke nedslagsfeltet (catchment 
area) til helsestasjonen. For det første for å 
vise seg fram og informere befolkningen om at 
de finnes og at de kan gravide og fødende en 
god service. For det andre skal jordmødrene 
også ha en god del forebyggende arbeid for 
å forbedre helsa til folk. Jeg vil også prøve å 
ta kunnskapen deres i bruk i NMS-prosjekter 
som har en helsedel i aktivitetsplanen sin, som 
f.eks. for utviklingsprosjektet i Blånildalen. 
Der har vi også en helsestasjon som drives av 
kirken. Så der skal jordmødrene ha workshop 
både for de ansatte på helsestasjonen og for 
befolkningen en gang i framtida.

Helsestasjonen i Begi ligger litt utafor selve 
byen og jeg tror at behovet for jordmortje-
nesten er størst der og jeg er overbevist om at 

når alt har kommet på plass og folk i området 
vet om de to jordmødre, at mange kvinner vil 
komme for å få hjelp. Svangerskapskontroll 
og vanlige fødsler er gratis, og når mange 
kvinner kan fortelle om all den hjelpen de fikk 
vil flere oppsøke helsestasjonen.

Jordmødrene skal ha tjeneste i synodene i 6 
år, 2 år for hvert utdanningsår i Addis Ababa. 
Så de har så vidt bare begynt å jobbe, få erfa-
ring og bli kjent med forholdene og folk. Jeg 
tror og håper at de etter hvert bidrar sterkt til å 
få mor-og-barn-dødeligheten, nye fistel tilfelle 
og uterus prolaps ned og gi veiledning innen 
familieplanlegging, ernæring osv. Lykke til 
og Guds velsignelse for det svært viktige 
arbeidet!

Sonja Küspert, NMS rådgiver 

Fekede, venstre og Degi på området til helsestasjonen.
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Melhus kirke - landsmøtet 2013

På landsmøte skal vi sammen gå til Gudstjeneste i Melhus kirke og Misjonsringen 
vil gjerne presentere deg litt for den kirken;

Melhus kirke, like sør for Melhus sentrum, 
kalles også Gauldalskatedralen og har en lang 
historie som prestegjeldets hovedkirke. Den 
gamle kirken ble besluttet revet i 1889, og 
den nye ble innviet i 1892. Det er en kors-
kirke i stein med ca 600 sitteplasser. Kirken 
ble tegnet av Carl Julius Bergstrøm og har 
både romanske og gotiske innslag. Altertav-
len og prekestolen ble begge laget av Johan 
Kontrafeier i 1646 og overført fra den gamle 
kirken. Altertavlen har motiver fra nattverden 

og oppstandelsen. Døpefonten er i kleberstein 
og fra 1892.

De to kirkeklokkene er fra 1892 og 1899. 
Hovedinstrumentet er et pipeorgel på 32 stem-
mer laget av Josef Hilmar Jørgensen, f. 1892.

Instrumentet ble innviet i år 1947.
Ellers er kirken ikke minst kjent for sin 

malerisamling med portretter av mange pre-
ster, hvorav den mest berømte er Petter Dass.

 Det er ca. 8000 personer som sogner til 
kirken. 
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Besøk til landsmøte
SMR har invitert flere misjonærer til Landsmø-
te og nå begynner vi å få svar. Det er gledelig 
å informere om at Anne Margrethe Eidesvik, 
utsending i India, Sandra Bischler, utsending i 
Kamerun og Sonja Küspert, utsending i Etio-
pia kommer. De vil fortelle fra arbeidet sitt ute. 
De vil være tilstede under hele landsmøte og 
det vil bli rikelig anledning til å bli godt kjent. 
Det er fortsatt noen det er litt usikkert for, så 

det kan være at listen blir lengre og det gleder 
vi oss over. Vi håper alle omslutter Landsmø-
tet i bønn. Be for arrangementet, deltakerne og 
bidragsytere.

I neste nummer vil vi komme med detaljert 
program og påmeldingsinformasjon. Men hold 
av datoene; 13. - 16. juni 2013 på Rødde fol-
kehøgskole, Melhus, Sør-Trøndelag.

det kan være lurt å bestille reise til 
landsmøte i god tid for å få gode priser på 
billettene. For å få til det må du vite når vi 
starter og når vi slutter! 

Registrering vil skje torsdag ettermiddag, 
kveldsmat blir ca kl 18:00 og åpningsmøte kl 
19:30. Vi i arrangementskomiteen tilbyr skyss 
fra Heimdal Togstasjon - dit går det mange bus-
ser også fra Trondheim Sentrum om du kom-
mer derfra. Kommer du med buss til Trond-
heim kan du bli hentet på City Syd. Til Rødde 
går det dessverre bare skoleruter og de kan vi 
ikke benytte oss av. Togbilletter fra NSB kan 
bestilles 3 mnd før avreise (f.eks kl 08:02 fra 
Oslo S - kl 14:26 på Heimdal eller fra Bodø 

m nattog for å være i Trondheim til oppstart) 
Bussbilletter har mer faste priser, men kommer 
hele gruppa sammen kan det være lurt å sjekke 
om en får grupperabatt (f.eks fra Ålesund m 
Mørelinjen kl 08:00 - City Syd kl 15:00 eller 
fra Namsos kl 09:30 - Trondheim kl 13:05, fra 
Bergen blir det nattbuss)
Retur vil bli søndag etter middag som starter kl 
13:00. Da vil du rekke tog fra Heimdal til Oslo 
kl 16:32, Mørelinjen til Ålesund kl 16:55 fra 
City Syd, Nattog til Bodø, Nattbuss til Bergen 
eller du setter deg i egen bil og kjører når du 
er klar!

Program til landsmøte vil komme i neste num-
mer av Misjonsringen.

UTFoRdRInG!
 
Landsmøte 2013 er i Trøndelag. Hvor skal Landsmøte 2016 være? Vi sender ut utfordringen 
over det ganske land og håper at det kommer en invitasjon når vi er samlet på Rødde.
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Sykeple ier -
skolen på Ma-
dagaskar har 
fått midler fra 
SMR til sko-
lebygningen 
og her har vi 
fått rapport 
med bilder fra 
dem: 

I alt er det 
126 stk på 
skolen, inkl. 
de som stude-
rer og jobber 
der. Det er utdanning for sykepleiere og jord-
mødre. Studentene har akkurat nå en teoretisk 
bolk og så er det ut i praksis igjen. Det er 
praksis ut i feltene og dette blir fulgt opp av 13 
lærere og varer i ca en måned. De konkluderer 

med at det å ha 
en teoretisk bolk 
før praksis øker 
kompetansen til 
studentene. Det 
er ikke alltid 
den er så høy før 
utdannelsen star-
ter.

De er i full gang 
med å bygge på 
skolen og i til-
legg til dette byg-
ges det latriner i 
landsbyen ledet 

av sykepleierstudentene. De har også fokus 
på grønnsaksdyrking til seg selv og til lands-
byen for å øke variasjonen i kosten. SMR vil 
fortsatt være med å be for disse studentene og 
ansatte.

Sykepleierskolen på Madagaskar
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Klipp fra Misjonsselskapets hjemmeside:

De tre NMS-misjonærene som har bodd og 
arbeidet i Mali den siste tiden ble bedt om å 
komme til Norge for to uker siden etter at sik-
kerhetssituasjonen i Mali forverret seg betrak-
telig. Disse har nå fått en pause fra sitt daglige 
arbeid i Mali, men verken misjonærene eller 
NMS har tenkt å ta pause fra sitt engasjement 
for det maliske folk!

Misjonærene kan gjøre noe oppfølgingsar-
beid fra Norge, men enda viktigere er det at vi 
har lokale medarbeidere i Mali som tar seg av 
det daglige arbeidet. Også under okkupasjo-
nen har disse klart å holde kontakt med folk 
i området. NMS har også satt i gang en inn-
samlingsaksjon for å gi akutt humanitær hjelp. 
Mange mangler mat og medisiner, andre har 
måttet flykte fra sine hjem.

God vei videre. 
Nå vil vår samarbeidspartner i Mali gjøre 
en vurdering av situasjonen for å komme 
med forslag til eventuelle justeringer som er 
nødvendige for å tilpasse prosjektarbeidet til 
dagens virkelighet. I en god dialog med alle 
våre samarbeidspartnere i Mali, håper vi å 
finne en god vei videre for NMS sitt engasje-
ment i landet.

Marginalisert folkeslag støttes. Det bor ca to 
millioner fulanier i Mali. Fulaniene er blant de 
mest marginaliserte folkeslagene i landet, med 
dårlig tilgang på helsetjenester og skoletilbud. 
NMS startet sitt engasjement i Mali i 1986 og 
målet for arbeidet er todelt; å etablere en fula-
nitalende kirke og å bidra til bedre levekår. I 
dag støtter vi mange prosjekter i landet, bl.a. 
bibeloversettelse, kurs i organisasjonsbygging, 
kirkebygg, støtte til misjonærer fra andre afri-
kanske land og landsbyutvikling hvor et av 
fokusområdene er kampen mot omskjæring av 
unge jenter.

Alt arbeidet er konsentrert om Mopti-regio-
nen, nord i Mali.

Av: Programsjef Inger Kari Søyland 
27.01.2013

MAlI - veien videre!
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Så er det 25 år siden den 2.gruppa av SMR ble 
startet i Molde. Første møte i gruppa ble holdt 
14/10-87. Det ville vi gjerne markere med en 
fest. Vi er 6 medlemmer i gruppa nå. Vi invi-
terte tidligere medlemmer og medlemmer av 
den 1. SMR gruppa (den gruppa er nedlagt pga 
av medlemmenes alder og helse) og LMF’s 
gruppe her i byen. Vi var vel 20 stykker sam-
let.                                                              

Vi hadde to spesielle ”gjester”. Ranveig 
Kaldhol, tidligere medlem av gruppa, nå dia-
kon i Ulsteinvik. Hun var kveldens taler. Hun 
delte Guds ord med oss og fortalte fra Kame-
run, fra kirkens hels/sykearbeid. Også i Kame-
run har helsearbeidet vært en ”plogspiss” for 
evangeliet. Ranveig er oppvokst i Kamerun 
og har lang fartstid der som misjonær, de siste 
årene som NMS’s stedlige representant. Flott 
å få tilbakemelding fra en av ”våre” misjons-
marker. Mange norske sykepleiere har vært i 
Kamerun og stått på bønnekortet til SMR.     

Den andre gjesten var Petra Tverberg som 
kom fra Volda. Hun er medlem av landsstyre. 
Hun hilste fra LS og fortalte om saker de arbei-
det med nå. Også veldig kjekt. En representant 
fra LMF’s gruppe hadde også en hilsen.                                                                   
Misjonsgave hørte selvsagt med og et godt 
måltid mat der det ble tid til prat rundt bordene.                                                                                 
Ved starten av festen tente vi ett lys for hvert 
av misjonslandene som står på bønnekortet 
og ba for den enkelte utsending og bønneem-
ner som står kortet. Lysene stod tent under 
festen og minte oss om det verdensomspen-
nende arbeidet vi er med i. Det er både rikt og 
meningsfullt å få være med i dette fellesskapet 
som SMR er.                                       

Vi kjenner glede og velsignelse ved det å få 
være med.                                                        

Eli Vollen

25 års jubileum for SMR’s gruppe 2 i Molde

Bønneemne
På www.misjonsringen.no har vi ei side som 
heter ”kontakt” og der har det kommet et bøn-
neemne som vi bringer videre til våre lesere:
Jesus help me! Save my wife and children. 
Help my friends! We need you Holy Spirit. 
Come into our heart. T.Jari from Finland = Je-

sus, hjelp meg. Berg min kone og mine barn. 
Hjelp mine venner. Vi trenger deg, Hellige 
Ånd. Kom inn i hjertene våre. 

Hilsen fra T. Jari fra Finland



11

Oslogruppen hadde årsmøte 4. februar 2013. 
I løpet av høsten var det klart at hele styret 
måtte trekke seg pga helseproblemer. Man 
har diskutert om gruppen skulle legges ned 
og sett etter noen som kunne påta seg å lede 
gruppen videre. Helene Marie Nilssen og Ruth 
S. Andreassen var villige til å ta ansvar for 
gruppen, og på årsmøtet ble man enige om å 
fortsette ett år til.

Håpet er jo at også noen yngre pensjonister 
og yrkesaktive vil engasjere seg i SMR. Både 
Helene Marie og Ruth er Røde Kors-sykepkei-
ere fra Lørenskog. Begge er pensjonister og 
aktive i Lovisenberg menighet. Ruth har vært 
misjonær for Den Norske Israelsmisjon (DNI) 
i Haifa. Nå håper vi at flere sykepleiere i Oslo 
ønsker å slutte opp om SMR og det viktige 
arbeidet organisasjonen driver.

Vi fortsetter med møter tre ganger i semes-
teret. Møtene holdes i Lovisenberg menighets-
hus, Lovisenberg gaten 4, kl. 17.00 – 19.00.

 Vårens møter blir 4. mars og 6. mai. 4. mars 
kommer Jenny Anne Sigstad Lie og forteller 
om ”Gjensyn med Ebeneserhjemmet” hvor 
hun var oversykepleier på 80-tallet.

Den gang betalte SMR hennes lønn, noe som 
både hun og DNI var svært takknemlige for.

Ebeneserhjemmet i Haifa er en viktig insti-
tusjon for både messiansk jødiske menigheter 
og evangeliske arabiske menigheter. Hjemmet 
er et vitnesbyrd om enheten vi troende har i 
Jesus Kristus.

Kjære sykepleiere i Oslo: Velkommen til 
SMR møtene!

Situasjonen i oslogruppen

nytt navn på bønnekortet

Egentlig skulle overskriften vært ”gammelt navn på bønnekortet”, for 
vi har hatt Berit Moen på bønnekortet til SMR før. Hun var da utsen-
ding for NLM til Elfenbenskysten (91-95). Den 20.februar reiser Berit 
på nytt ut, denne gang til Manilla i Filipinene som utsending for Mi-
sjonsalliansen. Vi tar henne med i våre bønner og ønsker henne god 
reise og Guds velsignelse over tjenesten.

Vi omslutter også henne i våre bønner til den allmektige Gud.
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VEdTEKTEnE FoR SYKEPlEIERnES MISJonSRInG

En forberedelse til forhandlingene på Landsmøtet.

§1. Formål
Sykepleiernes Misjonsring (SMR) har som formål:
Samle sykepleiere i Norge til bønn for misjonen, særlig for sykepleiere og deres arbeid på mis-
jonsfeltene.
Samle inn gaver som i første rekke skal brukes til lønnsstøtte av sykepleiere i samarbeidende 
misjonsselskaper, eller til prosjekt der vi ikke har misjonssykepleiere.
Gi økonomisk støtte til helsearbeid og annet diakonalt arbeid på misjonsfeltene.

Forslag til endring:

§1. Formål
Sykepleiernes Misjonsring (SMR) har som formål:
a.  Samle sykepleiere i Norge til bønn for misjonen, særlig for sykepleiere og deres arbeid på 

misjonsfeltene.
b.  Samle inn gaver som skal brukes til støtte til helse-og diakonalt arbeid der norske misjonsor-

ganisasjoner arbeider utenfor Norge.
b.  Samle inn gaver som skal brukes til støtte til helse-og diakonalt arbeid der norske misjonsor-

ganisasjoner arbeider utenfor Norge.

Forslag til endring:

§1. Formål
a.  Samle sykepleiere helsearbeidere i Norge til bønn for misjonen, særlig for sykepleiere og 

deres arbeid på misjonsfeltene.
b.  Samle inn gaver som skal brukes til støtte til helse- og diakonalt arbeid der norske misjonssel-

skap arbeider utenfor Norge.

§5. landsstyret
Landsstyret står ansvarlig for at SMRs virksomhet ledes i overensstemmelse med SMRs vedtek-
ter. Det samles som regel en gang i året.

ORIENTERING: På Landsmøte skal vi ha forhandlinger, og en av sakene der vil bli end-
ringer i vedtektene. Vi trykker derfor forslag til forandring slik landsstyret har kommet 
fram til. Så må hver enkelt lese dette og gjøre seg opp en mening til landsmøte i juni.
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Landsstyret skal:
a.  Velge nestleder og sekretær.
b.  Velge arbeidsutvalg, som består av leder, nestleder, sekretær, hovedkasserer og redaktør av 

Misjonsringen.
c.  Oppnevne hovedkasserer, revisor og redaktør.
d.  Fungere som valgkomitè ved å innhente forslag fra gruppene.
e.  Landsstyret disponerer midler, som vesentlig anvendes til lønn for sykepleiere i norske luther-

ske misjonsselskaper og til arbeidet på misjonsfeltene.
 Landsstyret forplikter SMR i økonomiske saker ved underskrift av to personer, leder og ho-

vedkasserer, i deres fravær skriver nestleder under.
 Hovedregnskapet avsluttes i medio mars.
 Regnskapsoversikt og årsmelding refereres i Misjonsringen.

Forslag til endring:

§5. landsstyret
Landsstyret står ansvarlig for at SMRs virksomhet ledes i overensstemmelse med SMRs vedtek-
ter. Det samles som regel to ganger i året.
Landsstyret skal:
a.  Velge nestleder og sekretær.
b.  Velge arbeidsutvalg
c.  Oppnevne daglig leder/hovedkasserer, redaktør av Misjonsringen, regnskapsfører og revisor
d.  Fungere som valgkomitè ved å innhente forslag fra gruppene.
e.  Landsstyret forvalter økonomien i samsvar med §1.
f.  Landsstyret forplikter SMR i økonomiske saker ved underskrift av to personer, styreleder og 

daglig leder/hovedkasserer, i en av deres fravær skriver nestleder under.
 Hovedregnskapet avsluttes i medio mars.
 Regnskapsoversikt og årsmelding refereres i Misjonsringen.

§6. Grupper
Hver gruppe velger sitt styre, som består av tre – fem medlemmer og to – tre varamedlemmer av 
hengig av gruppens størrelse. Styremedlemmene velges for to år av gangen og kan gjenvelges. 
Styret velger sekretær og kasserer. Melding om styrets sammensetning sendes hvert år til SMRs 
hovedkontor.

Forslag til endring:

§6. Grupper
Hver gruppe velger sitt styre, som består av tre – fem medlemmer og to – tre varamedlemmer av 
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hengig av gruppens størrelse. Styremedlemmene velges for tre/to år av gangen og kan gjenvel-
ges. Styret / hver gruppe velger leder, sekretær og kasserer. Melding om styrets sammensetning 
sendes hvert år til SMRs hovedkontor.

§7. Kontingent og gaver
Medlemskontingenten betales direkte til hovedkassen eller innsamles gruppevis. Kontingenten 
betales innen utgangen av mars. Misjonærer i aktiv tjeneste og æresmedlemmer (misjonærer som 
har stått tilknyttet SMR i 50 år) betaler ikke kontingent. Gaver fra grupper og enkeltmedlemmer 
sendes SMRs hovedkasse.

Forslag til endring:

§7. Kontingent og gaver
Medlemskontingenten betales direkte til hovedkassen eller innsamles gruppevis. Kontingenten 
betales innen utgangen av mars. Misjonærer i aktiv tjeneste og æresmedlemmer (misjonærer 
som har stått tilknyttet SMR i 50 år) betaler ikke kontingent.
Gaver fra grupper og enkeltmedlemmer sendes SMRs hovedkasse.

§9. Medlemsblad
SMR utgir Misjonsringen med fire nummer i året.

Forslag til endring:

§9. Medlemsblad og Media
SMR utgir Misjonsringen med fire nummer i året.
SMR har ei nettside: www.misjonsringen.com.
Redaktør av Misjonsringen har også ansvar for å holde web-siden oppdatert.
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I dette nummeret er det med giro til innbetaling av kontingent. Det er veldig 
viktig at navnet på den som betaler kommer tydelig fram. Betaler du over 
nettbank, husk å skriv navnet ditt i melding til mottaker feltet. Dette gjelder 
også om du vil gi en ekstra gave i tillegg til kontingenten. 



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

MISJonSRInGEn utgis av Sykepleiernes Misjonsring
Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo, tlf. 22 35 82 72

Postgiro: 0532.12.86285. Bankgiro: 1609.51.13676
E-post: SMR@Lovisenberg.no

SMRs hjemmeside: www.misjonsringen.no 
Formann: Torbjørg V. Andersen, 

Nordre Alle 13, 3122 Tønsberg, mobil 48 27 44 81
E-post: torbj-a3@online.no 

Redaktør: Frøydis Vestbøstad, 
Gulbrandsveien 11, 7088 Heimdal, mobil 93 80 67 48

E-post: froydisvest@gmail.com
Hovedkasserer: Ann-Mari Rothli, mobil 93 66 27 66
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