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Et nytt år og nye vekstmuligheter

Vi har forlengst begynt et nytt år.  Nye ubrukte 
dager ligger foran oss.  Og bak oss har vi man-
ge livserfaringer på godt og vondt.  Kanskje 
gråt og sorg, men også gode og glade opple-
velsene. 

Som kristne erfarer vi også hvilket stort og 
fantastisk privilegium det er få ha en Guds 
relasjon, en Guds tilhørighet i tillegg til alt det 
praktiske arbeidet vi er med i.   Vi gir penge-
gaver og gjør praktisk arbeid og vi ber.   Så 
hva har vi vært med på i 2013?  Jeg vil nevne 
noe.    Det har blitt utdannet unge nye jord-
mødre i Etiopia.  Barn med handikap i Asia 
og Sør-Amerika har fått støtte til pedagogisk 
materiell og hjelp daglige behov.  Okhladunga 
sykehus har fått hjelp til å bygge ut.  Mødre 
og barn har blitt reddet fordi tradisjonelle jord-
mødre har lært mer.   I Nepal har mange fått 
opplæring for kunne gi sjelesorg og psykisk 
omsorg.    Flyktninger har fått traumehjelp, 
mat og omsorg for å klare en kaotisk hverdag.    
Les ellers i bladet her om mennesker som 
blir bevart og modnes som kristne i land med 
enkle levevilkår, ingen materiell velstand eller 
trygdeordninger.  Men der Ordet har blitt sådd 
har det båret frukt og mennesker har blitt reist 
opp.    En 25 år gammel far ble spurt; Hva skal 
til for å få et verdig liv?   Dersom barna mine 

får skolegang og det fins medisiner som ikke 
blir stjålet slik at vi kan få hjelp når vi blir 
syke, da lever vi godt.   

Det er et år igjen til FN’s 1000-årsmål 
skulle bli oppfylt.  Av mange målsettinger 
skulle mødredødeligheten reduseres med tre 
firedeler.   Barnedødeligheten skulle reduseres 
med to tredeler.   Alle barn skulle få mulighet 
til å fullføre barneskolen.    Ja, noen har fått 
det bedre.  Mange har fått det verre.  Krig og 
ondskap herjer og antall flyktninger bare øker.   
Målene er langt fra oppnådd.  

Derfor vil vi også i dette året som ligger 
foran oss samles i gruppene våre og være tro-
faste.  Vi vil lytte til det som skjer i verden.  Vi 
vil ikke miste motet.   Vi vil fortsette å be og gi 
av vår overflod.    Vi vil lytte til Herren Jesus 
og la oss lede til de oppgaver som er våre, hver 
enkelt av oss.   

For den som setter sin lit til Herren, skal 
aldri bli til skamme.  Han vil fortsette sin gjer-
ning.  Gud vil fortsatt reise opp mennesker 
som tar ansvar for at andre kan få et bedre liv, 
bryr seg og kan lede til tro på Jesus.   Hans rike 
skal skyte friske nye skudd.   

Hilsen Torbjørg

Leder

Forside bilde: 
Foto: Olav Vestbøstad
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Verdens fyrste har ikke makt over meg, sa 
Jesus.  Joh 14:30b

La ikke hjertet bli grepet av angst.  Tro på 
Gud og tro på meg.  Joh 14:1.

Iblant kommer tanken til meg ;  ”hvem har 
makten ?”   Vi ser maktmisbruk politisk og 
i mellommenneskelige forhold.    Det skjer 
med barn.  Det skjer i familiære relasjoner og 
i andre mellommenneskelige forhold.   Det 
skjer blant folkegrupper med etniske kultur-
forskjeller, frykt og hat.  Noen  synes å over-
vinne.  Andre blir tapere.     Har du erfart deg 
selv som taper?  At du  mistet noe av deg selv 
fordi andre var mektigere .  Kanskje kjente du 
deg misforstått, sviktet  og umyndiggjort.   I 
Johannesevangeliet kap 14 forteller Jesus en 
del om sin posisjon i forhold til oss og sin 
nære relasjon til Gud, vår Himmelske Far.   
Han har begynt å forberede disiplene på at 
han skal gå bort.  Han forteller dem at han vil 
gjøre det Far han bedt ham om å gjøre, lide 
for  å frelse oss mennesker.    Jesus visste hva 
han skulle gjennomgå.   Han forstod også at 
disiplene var bekymret for hvordan det skulle 
gå med dem om han gikk bort.  De hadde jo en 
fantastisk tid sammen  med ham.   

Han opplevde virkelig en kamp på død og 
liv.  Han fikk kjenne på mye ydmykelse,  for-

nedrelse og fristelser ved å komme inn i vår  
verden.     Men han visste, og han sa til disi-
plene sine:  Verdens fyrste kommer, men han 
har ikke makt over meg.   Jesus  var helt over-
gitt i Guds hender, sin Fars hender.  Der hadde 
han hele sin identitet.  Vi er ikke i samme 
situasjon som Jesus.  Han er Gud og vi er men-
nesker.  Men ved at han ble et offer for alt det 
ufullkomne og ødelagte i våre liv, i vår verden 
, kan han reise oss opp som mennesker. Fordi 
han har makten.  Uansett hvor mye et men-
neske er herja med.   Hva er det han sier her 
i Joh.14?  ”Den som elsker meg vil holde fast 
på mitt ord og min Far skal elske ham .  Og vi 
skal komme og bo hos ham.”  Gud selv vil bo 
i våre liv.  Hva betyr det?  Hva forstår jeg med 
det?   Når jeg åpner mitt hjerte for Jesus og vil 
ta imot ham, vil han ikke bare stoppe opp og se 
på meg, men han vil bo i mitt liv, leve ved sin 
Hellige Ånd i mitt liv.  Det vil Jesus, han som 
sier  ”Denne verdens fyrste har ikke makt over 
meg.”   Jesus seiret over alt ondt.  Mulighetene 
er på Hans side.  

Hold fast på at han vil holde deg oppe.  Uan-
sett hva mennesker kan finne på for å ødeleg-
ge, så er Seierherren på Guds folks side.   Han 
kom med fred, en fred som ikke er av denne 
verden, men som er Himmelens fred, til deg!

Andakt
Hvem har makten?
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Sykepleiernes Misjonsring (SMR) har vært 
en trofast samarbeidspartner for Den Norske 
Israelsmisjon (DNI) gjennom mange år. Vi 
har laget en tur for å bli kjent med hverandre 
og landet, med natur og historie, med aktive 
menigheter og steder knyttet til Jesu liv. SMR 
støtter også Kristen Muslim Misjon (KMM) 
Vi møter medarbeidere fra både DNI og 
KMM.

Israels helsevesen har hatt en rivende utvik-
ling. Vi besøker tre sykehus: Rambam Hospi-
tal i Haifa, regionsykehus for Nord-Israel og 
sykehus for forsvaret og FN-styrkene; lokal-
sykehuset Nazareth Hospital og The French 
Hospital/hospice i Jerusalem. Vi skal bli godt 
kjent med Ebeneserhjemmet, aldershjemmet 
Israelsmisjonen driver i Haifa. I Betlehem 
besøker vi House of Hope for å se hvordan 
lokale kristne tar seg av mennesker som 

trenger ekstra mye omsorg. På Rambam og 
Nazareth Hospital blir det delt inn i grupper 
for omvisning, så glem ikke å fortelle hvilket 
arbeidsfelt dere er mest opptatt av! På French 
Hospital er pasientene såpass dårlige at vi ikke 
kan få omvisning. Men vi vil få en grundig 
informasjon. 

Vi skal også være pilegrimer, roe ned og 
besøke steder som er knyttet til Jesu virksom-
het. Og vi skal glede oss over den varierte 
naturen – fra frodige Galilea til ørkenområ-
dene rundt Dødehavet.

Israel er et lite land, det er lett å reise, så vi 
vil bare bo to steder. Vi håper turen vil styrke 
troen og engasjementet i den enkeltes tjeneste 
– og gi litt mer kunnskap og forståelse for den 
komplekse situasjonen som landet lever under.

Ruth S. Andreassen, SMR, Oslogruppen

Spesialtur for helsepersonell til Israel i oktober:
4. oktober setter vi oss på flyet og drar på en 12 dagers tur til Israel!

Ruth Andreassen - mobilnr: 99 29 86 45
ruthsa@online.no

Annbjørg Hessel
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Kjære venner!
Godt nytt år! 
Og tusen takk 
for all støtte og 
forbønn i 2013! 
Er veldig takk-
nemlig for turen 
ut i des.13. Det 
er noe av det 
sterkeste jeg har 

opplevd på lenge. Turen til Kalambi gjorde 
inntrykk. De hadde ikke hatt offisielt besøk på 
ca 10 år, og de var så glade. For hver menig-
het sto de i vegkanten og sang, trommet og 
viftet med blomster. Arbeidet har vokst og de 
er så tapre. Det eneste de ba innstendig om 
var seminar for søndagskolelærerne. Det skal 
de i alle fall få. Nå den 13.01.14 skal det være 
seminar i Shabunda Centre for alle menighete-
ne i Shabunda, i alt 140 deltagere fra 70 kirker.
Vi har heldigvis fått tatt hånd om familien til 
pastoren som ble drept. De er trygge og under 
oppfølging i Bukavu. Drapet har sendt sjokk-
bølger gjennom hele fylket, flere er redde nå. 
Viktig å styrke samhold, og gi ny inspirasjon.
Vi var også i Mwenga. De hadde startet nytt 
arbeid flere stedet, og jobber VELDIG bra! Vi 
var imponerte! De jobbet med å lage murstein 
for å betale ei tomt i tettbebyggelsen. Vi fikk 
samme mottagelse her. Så glade.., tror vi fikk 
17 høns, en sau osv.. Dette spiste vi sammen. 

Midt i festen i Mwenga, kom sendebudet fra 
de dype skoger. Vi fikk rapport om en at pastor 
og 6 andre var tatt til fange av militsen, som 
forlangte løsepenger. To mishandlede kvinner 
hadde klart å rømme ved at noen kjente dem 
igjen. Mens de andre var der ennå. På kvelden 
ble pastoren frigitt, mot garanti. Han var blitt 
syk. Det fikk meg til å tenke på hvor godt vi 
har det, og hvor hjelpeløs man er..
Kvinnelederen hadde en lang rapport om mis-
handlede og utnyttede kvinner. Men hun fikk 
aldri gitt oss den. Det var for mange menn å 
tilstede til at hun klarte det. Isokelo ba henne 
skrive, og ettersende det.
I Kitutu har vi startet to nye bygg ved sykehu-
set, og i Kitindi gjør vi operasjonsstua ferdig 
nå. Mange får hjelp der, arbeidet går fint. Dr. 
Freddy er i Kinshasa for å lære å operere grå 
stær. Har er veldig fornøyd med skolen. Håper 
vi klarer å få det i havn økonomisk også -!
Takker så mye for forbønn! Ble syk to ganger 
underveis, men det gikk bra. Min søster lever 
ennå, men er veldig dårlig nå. Takk til alle 
som har bedt!! Har konkret merket det. Ikke 
minst da vi holdt på å krasje i et tre utenfor 
Bukavu. Det var så glatt pga regn. Har virkelig 
erfart at ” som dagen er, skal styrken være”.
Tusen takk til dere som har hjulpet! Ønsker 
dere alle et godt nytt år!

Beste hilsen Gerd

Gerd Mjelde reiste til Kongo som misjonær i 1980. Hun har vært der 
i mange år. I 2013 var hun ute på besøk. I mars vil hun igjen ha tilsyn 

med arbeidet der.

Gerd Mjelde
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TIL MINNE

Gerd Lilleby ble født i Kristiania 11. juni 
1924. Hun døde 20.november 2013, 89 år. 
Gerd tok sykepleierutdanningen ved Menig-
hetssøsterhjemmet. Gerd var med å starte 
SMR gruppa i Stjørdal i 1951. Hun var trofast 
medlem, hadde mye å gi oss når vi samtalte 
om Guds Ord.

Den 27.nov 2013 var familie og venner av 
Gerd samlet i Værnes kirke for å ta farvel. 
Sogneprest Jørgen Setran forrettet og det ble 
en fin stund. Minnegave til SMR ble gitt i 
begravelsen. Vi minnes Gerd i takknemlighet.

Dagrun Rønningen ble født i Skatval 21.mars 
1923. Hun døde 26.desember 2013 i Stjørdal, 
90 år gammel.

Dagrun ble utdannet sykepleier på Røde 
Kors sykepleierskole i Oslo. Hun har arbeidet 
på Røde Kors klinikken i Trondheim og på 
Stjørdal Sykehjem. Dagrun var trofast med-
lem i SMR gruppa i Stjørdal. Hun bidro til 
gode samtaler og sang. Medlemmer i SMR 
gruppa lyser fred over hennes minne og min-
nes Dagrun i takknemlighet.

Solveig Dahl født 21.07.21, døde 26.10.13
Solveig var født på Greåker i Østfold. Hun 
ble utdannet til sykepleier ved Menighetssøs-
terhjemmet i 1957. Hun arbeidet en tid ved 
Bærum Sykehus, men ble senere ansatt som 
avdelingssykepleier ved kirurgisk avdeling 
på Menighetssøsterhjemmet. Hun ble videre 
ansatt som oversykepleier der. Solveig var 
aktiv med i SMR gruppen i Oslo.

I 2000 flyttet Solveig tilbake til Greåker 
og bosatte seg på Honnestad. Hun ble med i 
SMR gruppen i Sarpsborg. Solveig var også 
med i misjonsforeninger og annen virksom-
het i Greåker menighet. Hun fikk delta på 
70års jubileet til SMR i Sarpsborg 4.september 
2013. De siste dagene var hun på Sarpsborg 
sykehjem og sovnet stille inn den 26.10. Hun 
ble gravlagt på Rolvøy Kirkegård 5. 11 og det 
var mange som deltok i samværet i Rolvsøy 
Kapell.

Vi minnes Solveig i takknemlighet for tiden 
i SMR gruppen Sarpsborg og lyser fred over 
hennes gode minne.

For SMR Sarpsborg, Aslaug Bådstangen
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Kjære dere

En hilsen fra oss i Stavangergruppen av SMR 
som krymper inn!

Vi er i den situasjon at 5 av våre medlemmer 
har forlatt oss i løpet av 2013. Vil gjerne få de 
inn i Misjonsringen til minne.

Medlemmene er:
Borghild Lund 93 år.
Lena Askeland, 92 år.
Magnhild Bø, 81 år.
Helene Bergsaker, 84 år.
Ragna Gilje, 93 år.

Magnhild Bø var vår leder helt til kort tid før 
hun døde plutselig etter noen få dagers innleg-
gelse på Stavanger Sykehus.

Dette var 5 trofaste medlemmer i SMR, 
glade i misjonens arbeide og nå er de alle 
hjemme hos Herren. Vi sørger over tapet, men 
med takk lyser vi fred over hver enkelts minne.

Kjærlig hilsen fra oss i Stavangergruppen.

Helga Kristine Jakobsen, Gjøvik
Født 24.12.1923 - Død 16.01.2014

Hun var født og oppvokst på Nordmøre. Helga 
ble operasjonssykepleier og de siste åra av sitt 
yrkesaktive liv jobbet hun innen psykiatrien.

På 60-tallet flytta familien til Gjøvik.
Helga hadde dårlig helse i mange år, og de siste 
åra fikk hun dårlig syn som hindra hennes dag-
lige aktiviteter.

I jula 2013 ble hun akutt syk og ble innlagt 
på  sykehuset, og døde der 16. Januar. 

I mange år hadde hun ansvar for stelle for 
mannen sin som er skrøpelig til helsa.
Helga hadde et stort hjerte for misjon og var 
aktivt med i SMR etter at de flyttet til Gjøvik.
Senest 3.des. var hun tilstede på adventsmøtet 
vårt på bedehuset. Det sier noe om hennes “stå-
påvilje” for å delta i misjonsarbeidet.

Vi savner Helga i foreningen vår, og lyser fred 
over hennes gode minne.

For Gjøvikgruppen av SMR
Bjørnhild Steinset og Rigmor Bergmann
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Kjære lesere av ”Misjonsringen”
Når man har blitt pensjonist og i tillegg fyller 66 år, 
da ”kan man gjøre som man vil”!

Solbjørg Pilskog utfordret meg; nå kan du bli 
med en tur til Kamerun! Og slik ble det. 2. novem-
ber satt vi på flyet til Kamerun.

Det er nærmere 20 år siden jeg avsluttet min 
misjonærtjeneste i Kamerun. Har vært på kortere 
besøk to ganger, men nå skal jeg være i 2 mnd! 
Godt å ha god tid. Det meste av tiden oppholdt 
jeg meg i Gadjiwan sammen med Solbjørg, der 
også jeg var misjonær/ leder av helsesenteret i 6 år 
(1988 – 1994)

Jeg vil dele med dere noen glimt fra turen. 
Etter bare en dag i Gadjiwan var vi på tur til Same-
lecti og kvinnestevne som hadde begynt dagen før. 
Vi var nok de første som kjørte på denne veien etter 
siste regntid. Ikke alltid like lett å finne veien i det 
høye gresset. Vi kjørte oss også fast i en myr, men 
frem kom vi. Det går som regel bra! I Samelecti ble 
vi møtt av ca 60 kvinner, ” Kvinner for Kristus” 
(FPK). Det årlige kvinnestevne for Gadjiwan dis-
trikt er i gang. Jeg merker straks at her er det godt 
å være. Vi blir ønsket varmt velkommen. Mange 
kjente. Alle har blitt eldre siden siste møte, men 
også mer ”modne”. Tenker på Rosaline som hadde 
morgenandakt en dag. Jeg møtte henne for første 
gang i 1988. Da var hun ung, nygift med en kate-
kist, gravid og veldig stille, vanskelig å få i tale. 
Nå stod hun trygg og frimodig foran forsamlingen. 
Hun hadde ikke gått på bilbelskole, sa hun, det hun 
hadde å gi hadde hun fått fra Gud. Hun sa videre; 
når du tar imot mat som ikke er helt ferdig, må du 
ta imot med tålmodighet. Godt sagt. Hun drog en 
parallell til en film vi så kvelden før, om en prest 
som ble forfulgt og stadig ble sendt til nye steder 
med evangeliet. Vi må være villig å gå til nye 
steder med evangeliet, sa hun, selv om det koster. 
Selv hadde hun trofast fulgt sin mann til mange nye 
steder i evangeliets tjeneste. Det var nok ikke alltid 
like lett, men hun var villig – for evangeliet. 
I Gadjiwan distrikt er det 16 kvinnegrupper som 

har ca 230 medlemmer. Fantastisk! De har kvin-
nemøter i sine landsbyer hver onsdag hele året, 
hjelper eldre og syke, besøker de som er i sorg og 
ved fødsler. Jeg gledet meg over mange møter med 
disse kvinnene, se hvordan de hadde utviklet seg. 
Fra å være stille i en forsamling, til nå å lede og 
tale på møter! Flere har gått på bibelskole. Jeg fikk 
være med på mange landsbybesøk, lederen i FPK 
var med på de fleste. Om kveldene var det film-
fremvisning ute i det fri for hele landsbyen, pop-
pulært, og om dagen møte med kvinnegruppene 
der det var gruppe. Solbjørg har et fast team, hun 
selv, sjåfør og tekniker, katekist og lederen i FPK. 
Teamet reiser rundt i tørketiden, greiere å komme 
frem da og det er lettere å samle folk.

FPK har 25 000 medlemmer i Kamerun. Bare 2 
ledere har lønn. Mange gjør en stor frivillig innsats 
for organisasjonen og er en stor ressurs for kirken. 
Å være med betyr mye for den enkelte kvinne som 
igjen er til velsignelse for mange der de bor.

Kjekt å være med på julefeiring igjen. Julefeiring 
i Kamerun er en menighetsfest, der alle er sammen, 
små og stor deltar. Julaften er det samling i kirken, 
fra ca kl 20 til 23.30, mye sang, fremføring av 
juleevangeliet og andre bibelfortellinger. Denne 
kvelden er det tillatt(akseptert av ikke kristne) å gå 
i kirken for alle, også mange muslimer kommer. 
De som ikke våger seg inn, står i vindusåpningene, 
men følger godt med. Første juledag er det fest-
gudstjeneste med mye korsang, og felles middag 
under mangotrærne etter gudstjenesten. I år tok 
selveste Lamidoen imot invitasjonen til middagen, 
kom og spiste sammen med oss!

Helsesenteret i Gadjiwan er fortsatt i gang, men 
sliter økonomisk da det skal drive seg selv uten 
støtte. Fødselstallet har økt, men fikk inntrykk av 
at aktivitetene elles har gått ned. Statens sykehus, 
7 km unna fungerer bedre og dessuten har staten 
åpnet et helsesenter i landsbyen, nå i leid lokale, 
men med planer om nybygg. Så hva nå? Det kan 
ikkevære behov for 2 helsesenter i en landsby. 
Fremtiden vil vise.

Reisebrev Gadjiwan
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Jeg fikk også med meg en stor begivenhet i den nye 
katedralen i Ngaoundéré, innsettelse av ledende 
biskop og hans assistent. Begivenhet som varte i 
6 timer! Rundt 100 prester gikk inn i prosesjon. 
Mange kor og mange taler. Generalsekretæren i 
NMS talte over søndagens tekst. Det var en fest-
gudstjeneste i en levende kirke. Kjekt med fest-
dager. Kirken har likevel mange utfordringer og 
trenger vår støtte, ikke minst i forbønn.

Og akkurat det er vår hovedoppgave i SMR, å være 
med i forbønnens tjeneste for våre ”søsterkirker”. 
En stor oppgave og samtidig en glede å få være 
med å be for Guds rikes fremgang i mange land. Å 
være med i ”misjonen” beriker mitt liv. TAKK til 
hver enkelt av dere som er med i denne tjenesten.
Hilsen Eli Vollen

Fra kvinnestevne i Samelecti foran kirken.

Ungdomskoret på veg inn til gudstjeneste juledag Kirken i Gadjiwan juledag 

Loumbi Marie, leder for FPK i 
Gadjiwan distrikt
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22. - 24.11.13 arrangerte Norges kristelige 
Legeforening sammen med Kristent Forum 
For Sykepleiere og Sykepleierstudenter 
(KFSS) Helsemisjonskonferanse i Bergen. 
Dette var nytt. Konferansen hadde som hen-
sikt å inspirere og utfordre enten man tenker å 
tilbringe hele sitt yrkesaktive liv i Norge eller 
man også ønsker å være til disposisjon med sin 
kompetanse utenlands.

Som representanter for SMR deltok Asta 
Lekven Hafell og Torbjørg Vikingsdal Ander-
sen. Til sammen deltok 150 leger og sykeplei-
ere, fysioterapeuter, psykologer og mange 
studenter.

Tema var: Kjeden som redder liv: Se, Be, 
Gi, Bli, Sende og Reise.

Med dette ble helheten for kristent helse-
arbeid satt i perspektiv gjennom bibeltimer, 
undervisning og seminar. Ole Magnus Olafs-
rud hadde åpningsmøtet og bibeltimen lørdag. 
Steinar Opheim hadde sterk og inspirerende 
undervisning om ”Innenriks og utenriks/ hel-
searbeidere i tjeneste for Guds rike” og ”Inves-
teringer med himmelsk avkastning.” Kari 
Holmås hadde en tankevekkende bibeltime 
om bønn på lørdag kveld. Jørn Lemvik, leder 
av Digni (tidligere Bistandsnemnda) hadde 
fellesseminar om ”Helsearbeidere i organi-
sasjonene, politiske og økonomiske føringer 
framover.” Torleif og Jerin Kiserud fortalte 
om sine erfaringer som leger på et sykehus 
i Etiopia. En realistisk og svært utfordrende 
hverdag om behov. ”Faglige og personlige 
prioriteringer i møte med uendelige behov.”I 
tillegg var det mange flotte seminar. Vi nevner 
noen:

- Lege Gunnar Mollestad fra Tansen syke-

hus i Nepal snakket om forberedelse før 
utreise og motivasjon for å reise.

- Sykepleier Turid Angelskår : Møter med 
mennesker, arbeid og hverdag som korttidsar-
beider.

- Hans Kristian Maridal, Lege med spe-
sialisering i psykiatri og forskning: Mellom 
fortvilelse og håp, forskning og kompetanse-
heving på verdens tak.

- Sykepleier Sigrun Sina Saltbones . ”Hope 
Clinics- Helse og håp for flyktninger.”

Mye god informasjon og mange konkrete 
utfordringer ble nevnt. Det var en stor inspira-
sjon å være tilstede sammen med så mange 
flotte, for det meste unge mennesker som 
ønsket å delta med disse tema som fokus. Dette 
er misjon i en ny tid. Mye skjer og mange unge 
er interessert i å delta, å være en del av kjeden. 
Vi møttes i samtaler rundt bordene.

Derfor håper vi at dette bare er en begyn-
nelse blant kristne helsearbeidere i Norge som 
vil sette enda tydeligere spor her i landet og 
utover i vår verden. Det vil skje dersom vi 
lever med denne ”kjeden som redder liv” som 
bakteppe for våre valg og prioriteringer.

Se også hjemmesidene: 
www.nklf.no
www.kfss.no
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28.mars 2014 vil styringsgruppen for Hjør-
dis Sundes fond ha møte for behandling av 
eventuelle søknader. Her kan det søkes om  

økonomisk støtte uten at det er nødvendig å 
fylle ut søknadsskjemaet som SMR bruker.

HJØRDIS SUNDES FOND

STYREMØTE I SYKEPLEIERNES MISJONSRING MARS 2014.
Landsstyret i Sykepleiernes Misjonsring vil 
avholde sitt styremøte 27. og 28. mars 2014. 
Søkere som ønsker å søke om økonomisk 
støtte bes fylle ut søknadsskjema og sende det 
inn til : Sykepleiernes Misjonsring, Lovisen-
berggt. 15A, 0456 Oslo innen 20. mars 2014. 
Søknaden kan også sendes vi email. For mer  
 

informasjon ta kontakt med Styreleder:  
Torbjørg Vikingsdal Andersen, torbj-a3@
online.no. Vi gjør oppmerksom på at vi ønsker 
å støtte helsearbeid og diakonalt arbeid som 
drives i samarbeid med norske misjonsorgani-
sasjoner. Det vil ikke denne gangen bli priori-
tert å gi lønnsstøtte til misjonærer.

I november 2013 skiftet 
jeg jobb. Ikke arbeids-
giver, jeg jobber fortsatt 
i Trondheim Kommune, 

men tittelen er nå Livsgledekonsulent. Jeg 
smaker stadig på tittelen og synes den er fan-
tastisk. Hva går så denne jobben ut på? Jeg 
er en av to livsgledekonsulenter i Trondheim 
kommune. Bystyret i byen har bestemt at alle 
sykehjem i kommunen skal bli livsgledeser-
tifiserte og dette skal vi to hjelpe dem med. 
Vi har gode verktøy utarbeidet av stiftelsen 
Livsglede for eldre. 

Livsglede for eldre er en stiftelse som ble 
dannet av sykepleierstudenter i 2008. De job-
ber med å få livsglede spredt til alle landets 
eldre. Lev livet – livet ut er deres motto. En av 
grenene er å få sykehjem til å oppfylle 9 krite-

rier slik at de kan bli sertifiserte som livsgle-
desykehjem. En måte å få pasientenes sosiale, 
kulturelle og åndelige behov satt i system på. 
Vi sier at livsglede = god sykepleie. Som plei-
ere skal vi se hele mennesket og vi skal se det 
enkelte menneske. Jeg har andre behov enn 
det du har. Livsglede for meg er noe annet enn 
livsglede er for deg. Dette gjelder også for de 
som er eldre enn meg. Og det skal alle som 
jobber på et sykehjem jobbe etter.

Livsglede for eldre er nå kommet med i 
stortingsmelding og det er jo det som er sty-
ringsdokument for helse-Norge. Det er nå en 
nasjonal utrulling av sertifiseringen, så om 
ikke lenge vil alle sykehjem i Norge ha et 
hjerte på veggen som sier: Vi er stolte av å 
være et livsgledesykehjem. 

NY JOBB FOR FRØYDIS VESTBØSTAD
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