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Godt nytt år til dere alle trofaste SMR-søstre!
Enda et år er gått, året 2020 har vi lagt bak oss. 
Ved et nyttårs skifte er det ofte en tenker tilbake 
på det året som har gått. Og kan hende det blir gitt 
nyttårs løfter inn i det nye året. Noen løfter kan 
være bagateller mens andre kan ha mere alvor i seg. 
Året 2020 har vært et utfordrende år for de fleste. 
Misjonsfolket har kjempet parallelt med andre 
virksomheter gjennom dette Koronaåret. Misjonærer 
har blitt kalt hjem til Norge, mens noen valgte å bli 
på misjonsstasjonen i det landet de gjorde tjeneste. 
Misjonssamlinger har blitt satt på pause rundt 
omkring i hele landet vårt. Friheten til å gjøre det 
vi pleier har vært svært begrenset.
 
I Guds Ord kan vi finne trøst. Jesus sier i misjons-
befalingen «Se, jeg vil være med dere alle dager» 
Matteus 28.20. Disse løftene kan vi gå på i hverdagen 
om noe synes tungt. Vi kan se fremover med å se på 
Jesus. Jesus tok med seg disiplene avsides til et fjell 
like før han gav dem misjonsbefalingen. På fjellet 
ville Han være sammen med dem for å vise dem 
Guds kjærlighet gjennom sin lidelse og død. Jesus 
hadde nettopp stått opp fra de døde forut for dette 
møtet på fjellet.

Vi skal få lov å «trøste» hverandre med de samme 
ordene Jesus sa til sine disipler. Mange har vært 
ensomme og sikkert følt seg forlatt i denne korona 
tiden. Takk at vi kjenner Jesus og har bønneveien. 
Ingen korona kan stenge bønneveien for oss, vi 
synger i en sang: «veien oppad er fri» TAKK! 
Vi skal få se fremover! 

Hva som vil møte oss ut over i dette året av 
hindringer til å kunne samles igjen slik som før i 
kirke, bedehus og foreninger skal vi også få legge i 
Mesterens hender. Vi kjenner Han som har kontrollen 
på liv og død. Da har vi ingen grunn til mismot, slik 
det står i sangen:

Det finst ingen grunn til mismod 
for deg som på Kristus trur.
Når han fylgjer med på ferda, 
kvi då ganga trist og stur 

Det finst ingen grunn til mismod 
Når Gud er din gode Far.
Han alt til det beste vender, 
Sjølv lagnaden beisk og hard.

Det finst ingen grunn til mismod. 
So ver då frimodig, du!
Og la ikkje hjarta ottast! 
På Gud og på Kristus tru!

Det finst ingen grunn til mismod 
Om båror mot båten slær.
Når dei vil i kav deg draga, 
Er Jesus med hjelpa nær.

Det finst ingen grunn til mismod. 
So syng då eit takkekvad!
Det lysnar av dag der framme. 
Ver hugheil, mi sjel, ver glad!

Søsterhilsen Torunn Tvedt 
Styreleder

Leder
Se fremover
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Fra Prof. Sakarias,3.kap,v.3-4
«---men JOSVA var kledd i skitne klær…»

På Herrens befaling var budet fra engelen: «Ta av Han de skitne klærne» 
og «Engelen sa til han: se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og 

kler deg i Høytidsklær» 

Utenfor vinduet mitt står et 
tre – «ribbet for alt». Det var 
vakkert før bladene falt. Treet 
protesterte ikke når bladene 
falt av – de var litt falmet og 
skjøre allerede. Nå roper det 
mot det neste som skal skje - 
en NY  VÅR. For skjult under 
jorda er rota 

godt festet. «Å legge av noe» 
betyr også mulighet for noe nytt til å oppstå. 
Slik tenker vi ofte ved hvert Årsskifte, og det er en 
dyp sannhet i dette. Kanskje må noe legges bort, 
kastes helt, for at noe nytt skal kunne oppstå og vi 
kan være til velsignelse for våre medmennesker? 
Hva er viktig for meg?  Ofte er det vanskelig 
å finne svaret, men stol på at røttene dine er 
festet i Guds Ord og sannheter, og du kan gå 
frimodig videre.

Når det er mørkt rundt oss, har vi allikevel en visshet 
om at lyset skal vende tilbake, stråle fram.  Lik  Josva, 
ypperstepresten, som Sakarias skriver om i sine 
profetier, kap 3, får vi «legge av oss alt ondt og bli 
kledd i Høytidsklær». 

I Luk 15 forteller Jesus lignelsen om «Den bort-
komne Sønnen» som fikk høytidsklærne på når han 
kom hjem. Slik er det med deg og meg også, vi har 
en som kler oss i Høytidsklær, gir oss nytt liv og 
nye oppgaver i sitt evige rike. Du og jeg behøver 
aldri være redd, Herren har kontrollen.  

Og så ser vi at dette er ikke noe vi skal streve med 
selv – han BLE kledd. Hva betyr dette i mitt liv? 
Kanskje bruke mer av min tid i Herrens nærhet i 

bønn og Bibelesing? Jeg kan være sikker på at dette 
gir mat til sjelen, klarhet i tankene, og velsignelse 
til mine omgivelser.

Vi har lenge levd i en spesiell tid, ikke bare i Norge, 
men i hele verden. Kanskje er det mange som har 
levd med både savn og usikkerhet den senere tiden, 
og noen med økte byrder. Mange undringer, mye 
hjemme-tid/ - kontor, travle sykepleiedager – når 
blir det annerledes? 

Ja, se det er vanskelig å si – vi må bare gjøre det 
som kreves i situasjonen og stole på at Gud som 
ser ALT har kontroll over dette også. Jeg tenker på 
dere som er langt utenfor Norge, og som kanskje 
opplever dette på annet vis enn vi som er her. Vi 
er glad for å være med i bønn for dere. En ting er 
i alle fall sikkert, VÅR HIMMELSKE FAR har 
kontroll, også over dette. Så selv om vi har opplevd en 
annerledes tid har vi ingen grunn til å frykte. 
Det sies at i Kirkehistorien er det tradisjon for at 
«i trengsel er det ingen trengsel», men en tid for 
nyskaping, om vi vender oss i tillitsfull bønn til Vår 
Himmelske Far.

«Se jeg skaper noe nytt» trøster Herren folket sitt 
med i Jes 43, v19.  Den Gud som elsket sitt folk 
den gang de var i landflyktighet, har den samme 
kjærlighet til oss. 
Så, legg av deg det unødvendige, det som tynger og 
forsett på Herrens vei til målet. Kom så slår vi følge 
på vei til Det Himmelske hjem  – du har allerede 
Høytidsdrakten på. 

God tur!      
Hilsen Marit Rasmussen

Andakt
NOE NYTT
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Koronakrisen skaper enorme helseutfordringer 
i store deler av det østlige Afrika. I Sudan tilbys 
helsearbeidere det tidobbelte av vanlig lønn, men 
fremdeles står utfordringene i kø.

Mangelen på smitteverneutstyr og dårlige arbeids-
forhold for leger og sykepleiere gjør at helsevesenet 
mange steder er i ferd med å kollapse. Sudan og 
Sør-Sudan har færrest helsearbeidere per innbygger 
i verden. Mangelen på medisin og smittevernutstyr 
er kritisk. En halvliter antibac selges for 30 dollar 
flasken.

I Sudan er et lyspunkt at helsearbeidere nå tilbys 
tidobbelte så mye i lønn, men fremdeles er det 
vanskelig å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, 
forteller Kirkens Nødhjelps landdirektør i Sudan, 
Berte Marie Ulveseter.

– Vi fikk ny regjering for 8 måneder siden, og nå 
tidobler de lønningene til helsearbeiderne. Men det 
gamle regimet behandlet helsearbeiderne veldig 
dårlig, og tusenvis av leger og sykepleiere forlot 
Sudan hvert år. Dette vil det nye regimet endre på, 
og gir dem nå en anstendig lønn og sykeforsikring.

SKREKKSCENARIO I FLYKTNINGLEIRER 
Men den store mangelen på kompetent arbeidskraft 
skyldes også at mye helsepersonell sitter i karan-
tene. Folk står i lange køer for å få brød, olje og 
andre varer. Inflasjonen er høy.

De lange køene på bensinstasjonene gjør at helse- 
arbeidere ikke kommer seg på jobb. Skrekk- 
scenariet i Sudan nå er utbrudd i flyktningleirene.

– Vi har et stort program i Darfur, der vi blant annet 
driver helsesentre i flyktningleirer, med så mange  
om 200.000 flyktninger. Her behandler vi blant 
annet luftveissykdommer, malaria, diare, hud- 
sykdommer, underernærte barn og bidrar til trygge 
fødsler. Folk bor tett og mange er i risikogruppen, 
sier Ulveseter.

– Vi prøver nå å få avstand mellom pasientene, men 
vi har ikke klart å få tak i nok beskyttelsesutstyr til 
de ansatte. Distriktene mangler det meste og leger 
risikerer å bli trakasseres av det gamle regimet som 
vil utnytte situasjonen til å skape uro. Kollektiv-
transporten fungerer dårlig og folk er veldig redde.

TABU Å SNAKKE OM SMITTE
Det er også et stort stigma rundt det å bli syk av 
COVID-19 i Sudan, man er redd for at andre skal 
tenke at immunsystemet mitt og til min familie er 
dårlig, og at man sprer en dødelig sykdom. Noen 
religiøse ledere mener sykdom er en straff fra Gud 
fordi man er et dårlig menneske.

– Derfor holder mange det skjult, også helse- 
arbeidere. Folk tar ikke korona seriøst og få går 
med munnbind. Man mener at viruset ikke er 
farlig så lenge det er så varmt som det er her nå 
(43 grader). Mange tror også at regjeringen sprer 
falske nyheter om Corona, fordi de vil at folk skal 
være hjemme, for å dekke over de økonomiske 
problemene og varemangelen, sier Ulveseter.

(Hentet fra kirkensnodhjelp.no. 
Berte Marie Ulveseter står på vårt bønnekort)

Helsevesenet er i ferd med å kollapse
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Sykepleiernes Misjonsring 

Årsmelding 2020 

Enda ett år har vi fått samles under mottoet: «HANS HERLIGHET TIL PRIS» Ef.1.2 

Takk for trofast forbønn gjennom ei vanskelig tid! 

Årsmeldingen blir sendt ut dette året i MR nummer 1og blir godkjent i landsstyremøtet i mars. 
Dette er på grunn av at til høsten i oktober kan SMR feire100 års. Jubileumsskrift fra de siste 
50 årene blir omtalt i MR 3 og 4 som blir slått sammen til ett nummer. 

Året 2020 har vært ett særdeles annerledes år. I mars ble landet stengt ned på grunn av covi-
19 viruset. Ingen hadde sett for seg varigheten av dette viruset og hva det brakte med seg. 
Landets innbyggere skulle holde seg mest mulig isolert fra andre. Kirke, bedehusmøter, 
foreninger og offentlige arrangement ble avlyst. Ingen offentlig 17.mai feiring. Ingen 
unødvendige reiser innenlands. Heller ikke utenlandsreiser. I begynnelsen av juni åpnet det 
litt opp og en kunne samles noe begrenset antall personer i offentlige lokaler. 

Landsstyret har hatt to styremøter i 2020. Det planlagte styremøtet 18.-19.03 ble gjennom 
telefon og e-post. Daglig leder Hilde M Ydstebø gjorde et grundig forarbeid av innkomne 
prosjektsøknader og gjorde prioriteringer og satt dette i system og foreslo hvor store sum den 
enkelte søker skulle få. Deretter ble det sendt på e-post til landsstyremedlemmene for 
kommentar og godkjenning. Landsstyremøtet 21.09.20 kunne vi samles fysisk i Oslo. Dette 
møtet ble avholdt i Israelsmisjonens sitt lokale. Lovisenberg hadde ikke ledige lokaler for oss 
denne gangen. Saker fra marsmøtet ble godkjent i dette møtet; årsmelding og årsregnskap for 
2019.  

Styret for Hjørdis Sundes Fondet er: Hilde M Ydstebø, Ester Nygard Røen og Torunn 
Tvedt. Årsmøtet for Hjørdis Sundes Fondet ble gjennomført som telefonmøte mellom 
styremedlemmene. 

Medlemmer og grupper. Pr.31.12.2020 er det registrert 688 enkeltmedlemmer, 29 grupper, 3 
nye medlemmer, utmeldt 19 og 16 døde. 

Bønnetjenesten. Bønnekortet er det gode redskap for å fremme misjonstjenesten vår innfor 
Guds trone og herliggjøre mottoet vårt: Hans Herlighet til Pris. Bønnekortet ble oppdatert på 
styremøtet i september og kvalitetssikret av daglig leder Hilde M Ydstebø ved å ta kontakt 
med de forskjellige misjonsorganisasjonene SMR samarbeider med. Organisasjonene har 
oversikt over hvem av misjonærene som er ute på misjonsmarken til enhver tid. Oppdatert 
bønnekort var innlegg i MR 4 2020. 

Misjonsringen blir utgitt fire ganger pr år. Frøydis Vestbøstad er vår gode medarbeider og 
redaktør og har ansvar for hjemmesiden (www.misjonsringen.no) vår. I styremøtet i  
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september har SMR knyttet til seg en ekstra person som er samarbeidspartner til Frøydis for å 
kunne få et fyldig jubileumsskrift fra de siste 50 åra. 

100 års jubileum for SMR blir arrangert på Lovisenberg 2.-3.oktober i 2021. Se fyldig 
presentasjon i de sammenslåtte numrene av MR 2/ 3 2021. 

NORME møtet som var planlagt ble utsatt på grunn av covid-19. 

Styreleder fikk gleden av å reise til Danmark på Årsmøtet til SMF (Sunhedspersonalets 
MissionsFællesskab) 8.- 9.august. Dette var det det siste SMF årsmøtet. Det er vemodig å 
legge ned misjonsarbeid, men det hadde vært en god prosess for avgjørelsen og det var et godt 
gjennomarbeidet årsmøte og god ånd i møtet. Her har det blitt brukt bønneveien for det 
merkes i forsamlingen. Jeg har også fått delta på Nasjonal konferanse for unådde folkeslag 
(M28) i Bergen 16.- 17. oktober 2020. M 28 står for Misjonsbefalingen. Rike og gode dager i 
et flott tverrkristelig fellesskap. Det har ikke vært mulig å besøke grupper dette året. 

 

Torunn Tvedt 
styreleder 
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Sykepleiernes Misjonsring
ÅRSREGNSKAP 2020 Org nr 983 954 138

Alle tall i NOK
RESULTATREGNSKAP 2020 2019

Gaver/kontingenter 232944 307164
Gaver grupper 248513 339145
Arv & Minnegaver 14400 362888
Annen driftsrelatert inntekt/Landsmøte 0 105841
Sum driftsinntekter 495858 1115038

Sum bevilgninger fra SMR 800000 1000000
Adm. utgifter 86902 114338
Misjonsringen 139385 110979
Div andre kontorutgifter, utgifter/Landsmøte 0 142210
Sum driftskostnader/bevilgninger 1026287 1367527
Driftsresultat 1026287 1367527

Renter av bankinnskudd SMR 30447 53809
Andre finansinntekter 0 0
Netto finansinntekter 30447 53809

Årsresultat -499982 -198680
Som disponeres: Fra egenkapital -499982 -198680

Til egenkapital

BALANSE pr. 31.12 2019

Bankinnskudd 2905448 3405429
Sum eiendeler 2905448 3405429

Egenkapital 3405429
Sum egenkapital og gjeld 2905448 3405429

Lovisenberg, 12.03.2021

Torunn Tvedt Ester N. Røen
Styreleder Nestleder

Hilde Masvie Ydstebø/daglig leder

*Regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisor
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Folk på Filippinene er motstandsdyktige, sier Nancy 
som jobber blant barn i slumområdet Happyland 
i Manila. Nancy er leder for vår lokale partner og 
jobber med alternativ undervisning for barn som 
dropper ut av skolen.

De har en evne til å finne en vei ut av utfordringene 
på, sier hun. Om det er at de har lært seg å leve 
med alle naturkatastrofer som stadig vekk stopper 
dem, eller fattigdommen selv, eller nå, den lange 
nedstengingen som har vært i forbindelse med pan-
demien, vet jeg ikke.

«Vi spiser to måltider hver dag nå.» Ifølge Nancy er 
sulten den største utfordringen. Barna er sultne. Med 
støtte fra Misjonsalliansen deles det ut vitaminer 
for å unngå mangelsykdommer. De finner nye 
måter å leve på. De har tro på at det nye året gir nytt 
håp om et bedre og lettere liv.

Nancy møter familiene på basketballbanen. Det er 
samlingsstedet nå når det ikke er lov til å samles 
inne. Vi samarbeider med de lokale myndighetene 
og den lokale kirken for å finne løsninger på utfor-
dringene her. Hvordan kan disse barna få alternativ 
undervisning når de ikke har tilgang på internett? 
Nancy sier de nå samler barna i små grupper innen-
for det som er lov. Og de takker Gud for at det ikke 
har vært smitteutbrudd i bydelen deres enda.

malene.gjerdrum@misjonsalliansen.no
22.01.2021 

På bønnekortet vårt har vi Møyfrid Brenne Fehn på 
Fillipinene fra Misjonsalliansen.

Motstandsdyktig
Et lite glimt fra «Happyland», i Manila, Filippinene
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Hilsen fra Etiopia
Blomsten «Morning 
glory» som vist på 
bildet lyste mot meg en 
morgen jeg kjørte til en 
av kommunene vi har 
arbeidet i siste årene. 
Den minner meg om 
at det alltid er ett LYS 
som lyser for meg. 
Og dette LYSET skinner alltid.

En oppsummering av 2019 må være ordet ”tålmod-
ighet”.  Det er ikke mange ting som har gått slik vi 
hadde planer om da nyåret startet. Da arbeidsplaner 
og oppgaver ble totalt endret etter at prosjektet 
som skulle fortsette i 5 år til IKKE ble godkjent av 
myndighetene og vi måtte tenke nytt. Det var 
sannelig ikke lett.

Nå har vi to prosjekter på gang - et som skal fortsette 
å fokusere på mor og det nyfødte barnet der mor 
bor. Dette skal skje i samarbeid med myndighetene. 
Der skal vi styrke grasrota samt institusjonene ute i 
kommunene. Utrolig spennende blir det og en unik 
mulighet til å komme ut til folket her. Siste måneden 
har blitt klarere enn noen gang for meg etter mange 
mødre og nyfødt dødsfall at dette er den mest utsatte 
og sårbare gruppen i samfunnet her. Da bestemor 
blei sittende igjen alene med den nyfødte og 
ikke visste hva hun skulle gjøre verken med den 
avdøde dattera eller den nyfødte blei det enda engang 
forsterket for meg.

Det andre prosjektet skal fokusere på en renere by 
og ett renere sykehus her i Ginnir. Der har vi nå 
de siste ukene hatt diverse planleggingsmøter med 
lokale myndigheter, religiøse ledere, innflytelsesrike 
personer og skoler for å vekke behovet. Tror vi 
har hatt bortimot 600 personer i tale.  Kanskje det 
er kvinnene som har gjort mest inntrykk i disse 
samtalene. De ser virkelig behovet for å få rydde 
opp. Dette har også tydeligvis gjort at vi har fått en 
helt annen kontaktflate inn i folket her.

Så står det igjen å få godkjent disse prosjektene med 
sentrale myndigheter. Der trengs det nok en gang 
mye TÅLMODIGHET.

Fred har vi nå - heldigvis. Det har vært store spen-
ninger på alle felt her og. Dette gjør det innimellom 
at alt arbeid stanser. Men skal sies at det arbeides på 
ALLE hold for å ha fred. Det er utrolig spennende 
å være her å kunne følge med på nært hold hva som 
foregår. Jeg har vel aldri opplevd slik en åpenhet 
om dette her i landet.  Fredsbudskapet bæres fram 
overalt. Og det er vel det som var Engelens budskap 
i Jula og!!

 

 Livet for meg handler om både 
 himmel og jord
 og gleden over det som er 
 imellom
 om dører og faktisk også
 om å møte vegger
 om å ikke se farger
 om Guds nåde
 om å lete og ikke finne,
 om å lete og finne, om å be
 og finne dører og nøkler
 til stadig uoppdagede rom
 om å lukke dører
 når tiden
 er moden for det
 og så 
 gå noen skritt tilbake og undres
 over fargespillet
 i livets mange dører.                                                                   

 (fra Hans Børli)

Takk for forbønn

Hilsen fra Elsa Lindtjørn i Etiopia.  

(redaktøren har tatt seg frihet med å redigere litt, 
da dette var skrevet som en adventshilsen)
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Hilsen fra Madagaskar

Kjære medsøstre i SMR,
Med glede fikk NMS informasjonen om at SMR 
vil støtte helseprosjektet «Mother and Child Health 
Program» på Madagaskar – tusen takk for 80 000 
kroner for året 2020!

«Mother and Child Health Program» er en fortset-
telse av et helseprosjekt som startet i 2011 og som 
har fått tre nye år (2020 – 2022). Programmet består 
av 5 deler, fire av dem fordelt over hele Madagaskar 
og ett i Thailand; i tillegg kommer kontoret RHCO 
(Reproductive Health Central Office) i hovedstaden 
Antananarivo som implementerer og administrerer 
programmet. Ett viktig mål for alle prosjektdelene 
er å redusere barne- og mødre-dødeligheten ved å 
tilby helsetjeneste og drive opplysningsarbeid. 90 
% av målgruppen lever under vanskelige forhold og 
i avsidesliggende områder hvor det er lange veier til 
helsesentrene eller hvor tilbud av helsetjenester et 
mangelfullt, eller hvor folk ikke har råd til å betale 
for tjenesten. De følgende fem «prosjektene» er del 
av «Mother and Child Health Program»:

Shalom gjør primærhelsearbeid som pre- og postnatal 
omsorg, familieplanlegging, vaksinasjoner mm. 
I tillegg tilbyr de trening for helsearbeidere og 
organiserer samfunnskampanjer. Dette prosjektet 
driver flere kirkelige helsestasjoner på nord-vest 
kysten og én på sør-ost kysten på Madagaskar, alle 
i avsidesliggende områder hvor en betydelig del av 
befolkningen er muslimer. 

REMAFI er aktiv innen helsearbeid hovedsakelig 
for gravide kvinner og oppfølging under svanger-
skap og fødsel og jobber i landlige områder utenfor 
Antsirabe. Her finnes det ikke helsesentre i nærheten 
og før i tiden var det tradisjonelle jordmødre som 
bisto og hjalp de gravide så godt de kunne. På grunn 
av lovendringer får de tradisjonelle jordmødrene 
ikke lenger lov til å hjelpe ved fødsler, som skal 
overlates til utdannete jordmødre. Likevel spiller 
disse kvinnene fortsatt en viktig rolle. De oppfordres 
til å samarbeide med helsearbeidere og 
institusjonene, veilede de gravide og følge dem til 
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helsesentrene. Tradisjonelle jordmødre er fremde-
les viktige kontaktpersoner for gravide som ofte 
henvender seg først til dem.

I Morondava er det et sykehus som gjør primær-
helsearbeid og tilbyr operasjoner. Her kan kvinner 
med en fistelskade bli operert og friske igjen. 
Fistelproblemet etter en vanskelig fødsel var lenge 
noe man ikke snakket om på Madagaskar, men nå 
gjøres det opplysningskampagner og kvinner må 
ikke lenger gjemme seg og leve et uverdig liv i 
ensomhet og skam.

I Vorehe, 60 km nord for byen Toliara sør på 
Madagaskar, lever Mikea folket. Området er lite 
utviklet, det er lav levestandard og få offentlige 
tjenester. Det kirkelige helsesenteret i Vorehe tilbyr 
helsetjenester til befolkningen hvor de ved hjelp av 
prosjektet kan holde kostnadene lave; ellers ville det 
være mange som ikke kunne betale for tjenesten.
 

Siste prosjektet ligger nord i Thailand, i provin-
sen Nan. Her bor og arbeider sør misjonærer fra 
Madagaskar, et ektepar hvor hun er lege. Dr. Rova 
tilbyr legehjelp til befolkningen i Nan som hoved-
sakelig består av immigranter fra Laos: 60 000 
mennesker i åtte landsbyer. De fleste er fattige, 
og noen er uten papirer, noe som gjør at de faller 
utenfor den statlige helsetjenesten. For å rekke 
lenger kurser Dr. Rova evangelister og statlige 
helsearbeidere en gang i måneden i helsefag som 
jobber tett sammen med henne. Hun gir også 
opplæring til barn og ungdommer ved lørdagsklub-
ben og til menigheter før søndags gudstjenesten.

Sonja Angela Küspert
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Til minne

Hanna Guro Brekke døde 6.November 2020. Hun ble 73år. 

Hanna Guro ble født i Kirkenes, men vokste opp i Åndalsnes og Kristiansund. 
Sykepleierutdannelsen tok hun på Diakonhjemmet i Oslo.  Der traff hun Bjørn fra Stord 
som ble hennes mann.  Sammen reiste de til Nepal som misjonærer for Tibetmisjonen 
(nå: Himalpartner) i 1971.  De fikk sin tjeneste hovedsakelig ved Tansen sykehus, 
men var også et par år i  Katmandu på sykepleiierskolen. 

Da de reiste ut  hadde Hanna Guro og Bjørn en datter på et halvt år.  Under oppholdet i Nepal ble 
familien forøket med en datter til og en sønn.  I 1982 valgte familien å bosette seg i Sandefjord 
da Bjørn fikk arbeid som soknediakon i byen.  Hanna Guro tok videreutdannelse i psykiatri.  
Hun fikk ansettelse ved DPS, distriktspsykiatrisk senter  Vestfold på Preståsen og der arbeidet 
hun frem til pensjonsalderen.  

Hanna Guro underviste også på Høyskolen i Telemark i sykepleierutdanningen.  I tillegg 
holdt hun Vivat-kurs i forebygging av selvmord.  Det gjorde hun også i Nepal da hun besøkte 
datteren Eldrid under hennes misjonærtid der.  For øvrig var Hanna Guro  og Bjørn på flere turer 
til Nepal og fulgte interessert med på  Himalpartners arbeid i landet.  Begge var aktivt engasjerte 
i Himalpartners arbeid her i Norge blant annet drev de en forening  i eget hjem i flere år.  

Hanna Guro har hatt en periode i Landsstyret og også andre verv   Inntil ganske nylig var hun 
Himalpartners representant i Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon i Tunsberg bispedømme.  
I en periode var Hanna Guro leder av Kirkens Familievernkontor og i flere år ledet hun San-
defjord kirkeakademi.. Hanna Guro engasjerte seg sterkt i Sandefjord menighet  der hun tok 
ansvar for besøkstjenesten. Hennes engasjement omfattet også medlemskap i Maria logen.  Det 
var tydelig at diakoni og misjon var Hanna Guros hjertesaker.  Derfor fant hun sin naturlige 
plass i SMR, Sandefjordgruppen der vi fikk nyte godt av hennes kunnskap og omsorg.  Også i 
vår gruppe tok Hanna Guro sin ”tørn” i styret og var et engasjert og trofast medlem gjennom de 
mange år..                    

For ca. 7år siden fikk Hanna Guro kreft og måtte trappe ned sitt engasjement, men hun ble frisk 
og aktiv igjen. Sommeren 2019 fikk hun på nytt kreft som denne gangen ikke responderte på 
behandling.  Etter ønske fikk Hanna Guro dø hjemme med sine kjære rundt seg. Våre tanker går 
til Bjørn, deres barn, svigerbarn og de 7 barnebarna. Vi takker for Hanna Guro, for hennes liv 
og tjeneste, og for det hun fikk være for så mange på sin vei gjennom livet.  Vi lyser fred over 
Hanna Guros gode minne!

                                                                                                                          
På vegne av Sandefjordsgruppen, SMR
Berit Bødtker
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Jubileumshelg 02.-03.oktober 2021. 
Lørdag ettermiddag blir det forelesing 
over misjonstema på Lovisenberg 
sykepleierhøyskole. Om kvelden blir 
det festmøte på Lovisenberg. 
Overnatting mulig på Gjestehuset 
Lovisenberg. Søndag blir det jubileums 
gudstjeneste i Lovisenberg Kirke.  
Påmeldingsinfo vil komme i jubileumshefte.

Misjonsringen
Det vil dette året komme to ordinære 
Misjonsringen. Blad nr 1 og 4. Blad 
nummer 2 og 3 vil vi slå sammen til et 
jubileumshefte som vil komme i posten 
i løpet av våren/tidlig sommer.
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