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Leder
Sykepleiernes Misjonsring har vært i endring siden starten i 1921. Hele vårt misjonsarbeid har 
også vært i endring.  Igjen og igjen har spørsmålet kommet; «hvordan vil SMR være i framtida?»  
Misjonsorganisasjonene endrer sin strategi og hva de skal satse på.  Som resultat ser vi at helse-
arbeid ikke lenger blir prioritert som tidligere.  Misjonærene endrer seg.  Og de nasjonale kirkene 
har i stor grad overtatt drift av helsearbeid og utdannelse av helsepersonell.  Det har vært målet 
og er det fortsatt.   

SMR’s engasjement og prioriteringer nå og i tida som kommer skal drøftes når vi møtes på 
Landsmøtet i sommer.   Det skal bli fint å møte alle dere som vil være med.

I vårsemesteret bevilger SMR støtte i forhold til arv og gaver som har kommet inn.   Søkerne 
bruker vårt søknadsskjema.  Det har vært diskutert og blitt vedtatt i Landsstyret at penger skal 
bevilges ut fra kriterier om at SMR vil støtte helsearbeid, sosialt og diakonalt arbeid.   Fortsatt 
lider en stor del av jordens befolkning pga manglende helsetilbud.  I mange land der norsk misjon 
er medarbeider, stagnerer utviklingen i helsearbeidet pga korrupsjon og dårlig styresett.  Det kan 
også ha sin årsak i store naturkatastrofer og krig.   I kampen for å redusere fattigdom lagde FN 
1000-årsmål fram til 2015.  Målene er langt fra oppnådd.  Målet for å redusere mødredødeligheten 
og spedbarns-dødelighet har lavest resultat.  Når en mor får skader etter fødsel eller i verste fall 
dør, blir det en hel familie som lider.  Ofte vil det nyfødte barnet også dø.  Vi vet at mennesker 
med fysisk og psykisk handicap ikke blir behandlet med verdighet og gitt et tilbud de kan ha nytte 
av. Psykiske sykdommer er det lokalt ofte svært lite kunnskap om og derfor heller ikke behan-
dling.  Det fører til stigmatisering og ekskludering fra det sosiale liv.  Vår verden i dag har enorme 
helseutfordringer på mange plan.  Fattigdom har mange ansikt.  Uendelig mange mennesker lever 
i uverdige umenneskelige forhold overlatt til gamle tradisjoner.  Ingen av oss er heller ukjente 
med at store skarer av mennesker flykter fra krig og kaos og blir boende i flyktningeleirer år etter 
år.   Noen norske misjonsorganisasjoner søker støtte gjennom Digni (tidligere Bistandsnemnda) 
til større prosjekter.  Likevel er det fortsatt behov for å samle inn penger for å kunne gi økonomisk 
hjelp til mindre prosjekt i ressurssvake områder.  Der er SMR bidragsyter.   Helsearbeid er likevel 
i vår tid en liten del av det totale misjonsarbeidet.  

I vår tid er det enda flere viktige yrker blant misjonærene.   Samarbeid med forskjellige yrkes-
grupper er nødvendig for å sikre en god administrering og sunn økonomi.   Helsearbeid står ikke 
alene selv om det har en selvstendig plass.  Godt samarbeid i kristen misjon på tvers av profes-
joner vil naturlig også føre til evangelisering og opplæring i kristen tro.  Som kristne misjonærer 
har vi fått noe å gi videre både i ord og handling.  Men det praktiske helsearbeidet gir ikke så lett 
tid til å dele evangeliet med ord.  Vi i SMR må av den grunn også se stort på vår oppgave som 
forbedere. Mange takknemlige misjonærer har sendt brev om hva forbønn har betydd.  Guds Ånd 
kan også være virksom gjennom barmhjertighetsgjerninger og helsehjelp. 
Skal vi ha troverdighet i misjonsarbeidet, må også helsearbeidet fortsatt ha en plass.  Det var de 
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kristne klostrene som begynte å gi hjelp til mennesker som var syke og i nød.  Barmhjertighet og 
kjærlighet skal være en del av det kristne vitnesbyrd og en kristen disippels liv fortsatt.  Se fortel-
lingen om den barmhjertige samaritan i Luk 10:30 flg.  Det er gitt oss som eksempel på hvordan 
mennesker i nød blir overlatt til neglisjering og likegyldighet eller at de blir vist barmhjertighet 
og får dekket viktige behov for hjelp.  Vår primæroppgave i SMR er stor, utfordrende og løfterik.  
Vi skal fortsatt gi økonomiske bidrag og fokusere på bønn for bedre helse for flere. 

SMR’s  prioriteringer  kan fortsatt være med på å sette helseutfordringene på dagsorden i kristen 
misjon også i årene framover.

Vi sees på Landsmøtet!
Torbjørg

 
Det er med vemod vi mottok meldingen om at Ann Mari Rothli  døde torsdag  11.2. 
2016. Hun slet tappert med sykdom de siste 3 ½ årene og lengtet den siste tiden 
på å få hvile. Hun hadde lært fra sin mor: ‘Som dagen er skal din styrke være’. 
Vi håper og tror hun fikk erfare dette gjennom hele livet.  Hun sovnet stille inn. 
 
Hun ble født 4.7.1941 i Kabelvåg og var bevisst kristen siden hun var konfirmant. 
Året etter hadde hun en visshet om å bli misjonær.  Hun utdannet seg til sykepleier 

ved Lovisenberg. Som nyutdannet ble hun sendt til Trastad Gård, Nord-Norges Åndssvakehjem i 
1962. Etter noen år reiste hun tilbake til Lovisenberg hvor hun to videre utdanning og ble innviet til 
diakonisse i 1965 og reiste tilbake til Trastad.  I 1967 reiste hun til India og senere Bangladesh med 
Santalmisjonen. Der engasjerte hun seg særlig for poliorammede og i forebyggende helsearbeid. Hun 
var aktiv i oppbyggingen av Amnura Clinic som fortsatt er et viktig helsetilbud til folk i Bangladesh. 
 
Etter at hun kom tilbake til Norge i 1977 var hun engasjert i arbeidsliv, videreutdanning og mye 
frivillig arbeid. Vi var mange som fikk del av hennes kompetanse, engasjement, dyktighet og allsi-
dige erfaring. Og vi er glade for at hun også tok seg tid til SMR. Her var hun en viktig støttespiller 
i fellesskapet. I flere år var hun hovedkasserer og daglig leder i SMR, tross sykdom helt fram til 
1.5.2015. Men hun støttet oss helt til siste slutt. Vi er takknemlige for hun ønsket at minnegaven 
i bisettelsen gikk til SMR. Dette er et godt bilde på alt det hun har bidratt med og har betydd for 
SMR, både ute og hjemme. 

Vi lyser fred over savn og minner.

TIL MINNE
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Hvis jeg skulle levd livet mitt om igjen… Dette har mange fått spørsmål om og 
det er skrevet mange artikler og bøker om emnet. I en bok summerte forfatteren 
med at mange av de han hadde spurt ville ha spart seg for bekymringer hvis de 
skulle levd livet sitt om igjen. Det ble jo stort sett ikke slik de hadde bekymret 
seg for allikevel.

I 1.Pet. 5,7 står det: «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for 
dere» Se at det står «Kast», det står ikke «legg fram». For meg er det stor for-
skjell på å kaste noe og det å legge noe fram for. Når jeg kaster da må jeg slippe 
alt. Når jeg legger noe fram, da tar jeg med meg det videre etter at saken min er 
lagt fram. Byrden kan være lettet når jeg har lagt fram for Gud det som bekym-
rer meg, men klarer jeg å kaste bekymringen så bærer Gud byrden. 

Jeg tror det forventes av oss i gitte situasjoner at vi skal være litt bekymret – 
forventes av de rundt oss. Er du med på å legge slike forventninger innover 
noen? Det er ikke hverandre vi skal kaste bekymringene på, det er Gud som skal 
få dem. Selvfølgelig skal vi snakke med hverandre om det som opptar oss, det 
er godt å få dele. 

Så får vi ikke leve livet om igjen, men vi får ny nåde hver dag til å begynne på 
nytt. Nye spor skal lages. Kanskje vi skal lage et nytt spor når det gjelder hvor 
vi går med bekymringene og? 
«Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere» - denne omsor-
gen har jeg fått erfare og håper du også får kjenne den.

I andre vers på sangen Blott en dag av Lina Sandell står det: Själv han är mig 
alla dager nära, for var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer 
vill han bära, Han som heter både Kraft och Råd. Att sin dyra egendom bevara. 
Denna omsorg har han lagt på sig. «Som din dag, så skall din kraft och vara». 
Detta löfte gav han mig.

Frøydis Vestbøstad

Andakt
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Her er kandidatene til valget på landsmøtet

Navn: Marit Hovde 
Syltebø
Født 1952.
Arbeidserfaring i 
Norge eller andre 
land: Har jobbet som 
sykepleier og som 
leder i kommune-hel-
setjenesten i mange år. 

Fra 2013 hos Fylkesmannen i Møre og Roms-
dal. Vel to år engasjert for Kirkens Nødhjelp 
i Sør-Sudan. Engasjement i SMR og misjons-
arbeid: Er ny medlem i SMR fra 2015. Har 
vært engasjert i Det Norske Misjonsselskap 
i mange år. Vært medlem/leder i forening, 
medlem i områdeutvalg, kretsstyre og lands-
styre.  Hva ønsker du å bidra med i SMR-
styret? Være til støtte for administrasjonen og 
bidra til en positiv utvikling.

Navn: Agnes  
Emilie Nordås
Adr.Vragesløyfen 116, 
4625 Flekkerøy. 
Alder: 74 år. 
Arbeidsted : Flere 
steder i Norge  Syke-
pleier i Norge. En-
gasjement i SMR og 

misjonsarbeid: Deltakelse i styret for SMR, 

kasserer i Kristiansandsgruppa. Barnesekretær 
i Trøndelag krets av NMS i 4 år, reisesekretær 
i KFH i 15 år. 

Navn: Joy Ingrid 
Gullestad Røyseland
Født 1952

Arbeidserfaring: Jeg 
har vært sykepleier 
siden 1974. Jeg har 
arbeidet på:
Diakonhjemmet, Cat-

hinka Gulberg Eldresenter, Radiumhospitalet 
og i Kvinesdal kommune. Jeg har vært tillits-
valgt i NSF i flere tariff områder.  Jeg gikk av 
med pensjon i 2015.

Engasjement: Jeg har vært med i SMR Lyng-
dal siden 1990. De senere årene har jeg vært 
formann.  Jeg har vært opptatt av misjon siden 
barndommen, og har vært med i kvinnefore-
ning og hjulpet til på barneforening. Jeg har 
vært med i flere styrer i kristen sammenheng. 

Mitt bidrag: Jeg brenner for misjon. Jeg 
ønsker å være medlem i styret for å kunne 
påvirke SMR arbeid mer direkte. 

På landsmøte skal det velges ny styreleder og nytt styre. Vi har fått gode kandidater:
 
Kandidater til styreleder: Reidun Haugen Dalseth og Torunn Tvedt.
Begge disse har også sagt seg villig til å være kandidat til styre.

Kandidater til styret: Reidun Engene, Solveig Granset, Agnes Emilie Nordås, Ester Røen, Joy 
Røyseland og Marit Syltebø.
 
Benkeforslag kan tas imot, men kandidatene må være forespurt og svart ja. 
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Solveig Granseth
Født 1947
Arbeidserfaring i 
Norge: Jordmor. Høg-
skolelærer /studieleder 
ved tidligere Høgsko-
len i Gjøvik,nå NTNU 
Gjøvik siden 1987. 
Hvor jeg fremdeles 
jobber. Misjonsarbeid 

og engasjement i SMR: Misjonær for PYM 
i 3 perioder i Kenya. Jobbet som jordmor 
og sykepleier. I den siste perioden var jeg 
prosjektleder for et helseprosjekt. Jeg var med 
i SMR gruppen på Gjøvik. Jeg ønsker å være 
en støttespiller i SMR sitt viktige arbeid. Det 
vil være viktig for meg å lytte til behovene 
som våre misjonærer og samarbeidspartnere 
meddeler oss. Jeg vil være åpen for nytenking 
i arbeidet både hjemme og ute.

Ester  Nygaard Røen 
Født 1957. Har lang 
fartstid innen SMR. 
Var medlem alt som 
sykepleie-elev. 
Noen av årene siden 
da har jeg stått på bøn-
nekortet som utsendt 
misjonær, og har tjen-

estegjort i Den Sentralafrikanske Republikk 
og Kamerun. Deretter fulgte noen tiår i arbeid 
som helsesøster, senere fengselshelsetjeneste 
og flyktninghelsetjeneste i Trondheim kom-
mune. I dag jobber jeg som regionleder for 
KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) i Trøn-
delag.  Som mulig kandidat til landsstyret for 
SMR ønsker jeg å være med å forme SMRs 
profil, så vår sammenheng uten å glemme 
tradisjoner og stolt historie kan videreutvikle 
gode strategier for møtet med nåtidens krav til 
fungering, kommunikasjon og ivaretakelse av 
våre oppgaver og vårt verdigrunnlag.  

Reidun Engene                                                      
Født 1946
 
Utdannet på Aker 
Sykepleieskole.
Jeg har arbeidet som 
sykepleier på forskjel-
lige steder i landet, 
blant annet Lofoten og 

Lakselv i Finnmark. Hjemmesykepleie i Moss 
fra 2005.
 
Lengst fartstid i NMS (fra 1980 til 2005).
Ca. 19 år som misjonær i Japan. På Norges-
opphold, var jeg et år misjonslærer på Hald, 
ellers besøk i foreninger forskjellige steder i 
landet. Diakonutdannelse på Lovisenberg.
 
Medlem av SMR sentralt og har vært med i 
den lokale SMR-foreningen i Moss fast siden 
2005.
 
Jeg fikk en hyggelig telefon med spørsmål om 
jeg kunne stille som kandidat i SMR-styret.
Og tenker at jeg av ren takknemlighet over å 
ha stått på SMRs bønneliste i så mange år,
kunne tenke meg å gi noe tilbake, ved å takke 
ja til tilliten ved å bli spurt. I styret håper jeg 
å kunne ta oppgaver som blir gitt, og ellers 
være med å tenke kreativt og framtidsrettet 
om SMR som organisasjon.

Kanditat til styreleder
Torunn Tvedt 
Født 1951
Innmeldt i SMR 2004. 
Ble valgt inn i lands-
styret fra 2013. Er 
aktiv i tjeneste som 
sykepleier.
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Kandidat til styreleder 
Reidun Haugen 
Dalseth
Født 1955
 
Arbeidserfaring i 
Norge og andre land: 
Kort erfaring som 
sjukepleier ved medis-

insk avdeling, Betanien Bergen. Eg var lærar 
ved Betanien sin sjukepleiarskule frå 1985-
88. Frå 1989-2014 var eg i teneste i Kina og 
Thailand for Tibetmisjonen, seinare Himal-
Partner. No arbeider eg ved eit bufelleskap for 
personar med langvarig psykisk sjukdom, og 
er varaordførar i Jondal kommune.
 
Engasjement i SMR og misjonsarbeid: SMR 
har gitt støtte til mitt underhald heile tida eg 
var i misjonen si teneste. Eg har sendt brev og 

reist rundt til mange SMR-grupper og delt frå 
arbeidet. I den samanhengen eg har vore, har 
det ikkje vore mulig å vera engasjert i direkte 
helsearbeid, men eg har undervist litt, og eg 
har brukt den faglege bakgrunnen både i ar-
beid med enkeltpersonar og i ulike prosjekt.
 
Hva ønsker du å bidra med i SMR-styret? 
Eg har ein del styrerfaring både frå ulike 
samanhengar her i landet og internasjonalt. 
Ulike arbeidsoppgaver ute, og det eg elles har 
lært undervegs, kan gi grunnlag for å vurdera 
prosjekta som søkjer om støtte frå SMR. Eg 
er framleis oppteken av misjon, og har stor 
respekt for det viktige bidraget som SMR har 
gitt til misjonsarbeidet både gjennom bønn 
og gjennom økonomisk støtte. Som kandidat 
til styret ynskjer eg å hjelpa til med å forvalta 
denne arven, og å gi litt tilbake til arbeidet her 
i landet etter å ha motteke støtte i mange år.

Sist vi var samlet til landsstyremøte tok vi bilde. Her ser du fra venstre: Torunn Tvedt, Eli Vollen, 
Torbjørg Vikingsdal Andersen, Agnes Nordås og Hilde Masvie Ydstebø. 
(Anne Kristine Snøløs var ikke tilstede) 

Takk for innsatsen til alle. Takk for villighet til å bruke av fritiden deres. Agnes og Torunn stiller til 
gjenvalg. Hilde fortsetter som daglig leder. Vi oppfordrer alle til å be for kandidatene og for valget både 
på styreleder og styre.
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Anna satt nær porten til et barnehjem med sin 
tre måneder gamle lillesøster, Rosa, i armene. 
Hun var 3,5 år gammel på det tidspunktet. 
Hun og søsteren fikk etternavnet Noyabrskaya 
fordi de ble funnet utenfor barnehjemmet i 
november (Noyabre er november på russisk).
Da Anna ble funnet ved porten led hun av 
underernæring, malaria og andre sykdommer. 
På barnehjemmet var det lite mat. Sammen 
med alle de andre barna pleide hun å gjemme 
biter av brød i undertøyet.

I en alder av fem ble hun sendt til et annet 
barnehjem og ble skilt fra sin yngre søster. Da
hun var 16 år dro hun tilbake til sitt gamle bar-
nehjemmet for å se om noen familiemedlem-
mer hadde tatt kontakt. Der fikk hun fikk vite 
at hennes foreldre hadde lett etter henne og 
søsteren under hele krigen. Det gjorde henne 
glad. Etter hver ble Anna og hennes søster 
gjenforent med sine foreldre. Først trodde hun 
foreldre snakket tysk, men så ble hun fortalt at
det var Yiddish, som er det historiske språket til 
askenasiske jøder. Frem til da viste ikke Anna 
at hun var jøde og født i Moldova år 1939. 

Anna giftet seg i Russland i en alder av 25 år 
og fikk en datter og en sønn. Da ektemannen
døde i 1989 bestemte hun og barna seg for å 
emigrere til Israel. I Haifa hørte hun evangeliet 
for første gang, og hun lærte at Jesus var 
jøde. Troende inviterte henne til en menig-
het, og hun opplevde en gjestfrihet og godhet 
som hun ikke hadde erfart tidligere. I mel-
lomtiden hadde datteren giftet seg og hen-
nes ektemann ville ikke at Anna skulle lese 
bibelen for barnebarna. Etter en lang prosess 
ga Anne sitt liv til Herren og hun ble døpt. 

Anna er nå en anerkjent Holocaustoverleven-
de. Hun har vært gjennom en stor operasjon og
vært beboer på Ebenezerhjemmet i tre år. Hun 
deltar jevnlig på de ukentlige bibelstudier på 
russisk og er veldig glad i å strikke. I dag har 
hun seks barnebarn og ett oldebarn. Henne 
bønn og håp er at Ebenezerhjemmet skal få 
en sykehjemsavdeling slik at hun kan få den 
hjelpen hun trenger og slipper å flytte ut.

-Av Israelsmisjonen/Ebenezerhjemmet 
 
 

”Møt Anna” Ebeneserhjemmet
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På landsmøte skal Wenche Lunde være med som bibeltimeholder. Hvem 
er hun? Redaktøren har ”lest seg opp” på henne:

Wenche Lunde (født 2. desember 1952 på Rennesøy) er forkynner for 
Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband. Det har hun vært fra 
1999.  Hun bor i Hafrsfjord. Hun er lærerutdannet, gikk misjonsskolen 
og var misjonær i Peru i fire perioder: 1977-81, 82-86, 88-91, og 1995-97 
(setesdalswiki.no)

For nokre år sidan var det ei flott oppleving å ha misjonær Wenche Lunde som talar i møteveke 
på Volda bedehus. Derfor vart vi svært glade då vi fekk vite at ho skal vitje oss igjen. Ho har i 
talrike periodar vore misjonær i Peru, ja, var ein av pionérmisjonærane til Misjonssambandet i det 
landet. Når ho er blitt ein skatta forkynnar her heime, også i generalforsamling og ungdommens 
landsmøte, er det både fordi ho har stor evne til å leggje ut Ordet på ein original, fengande og 
byggjande måte, og fordi ho har så mykje erfaring og kan gi interessante og talande misjonsglimt 
frå si lange teneste. (Reidulf Lillebø)

Wenche Lunde har besøkt oss på Misjonshuset flere ganger.  Hun er både god til å formidle Guds 
ord og til å ta med tilhørerne inn i en misjonærs hverdag (nlmhaugesund.no)

Misjonær Wenche Lunde skal i sine taler trekke frem bibelske personer, som fikk sine liv foran-
dret sammen med Herren. - Bibelen er full av mennesker som får et møte med Jesus, sier Wenche 
Lunde.(Gimlekollen radio)

På landsmøte til SMR er tema HÅP og vi gleder oss til å høre Wenche Lunde. Vær med å be for 
forberedelsene hennes

Til misjonærer som kommer til landsmøtet i Ullsteinvik 16.-19.juni! 
Fint om du kan ta med deg nasjonaldrakt fra det landet du er eller var 
misjonær i til bruk på  misjonsfesten lørdag.

Bibeltime på landsmøte 

Ta med nasjonaldrakt
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Saksliste for SMR landsmøte 2016

Til alle medlemmer i SMR: INNKALLING 
TIL LANDSMØTE 16.-19. juni 2016 på 

Sunnmøre FHS, Ulsteinvik

Sak 1.16: Godkjenning av innkalling til Landsmøtet
Sak 2.16: Valg av ordstyrer
Sak 3.16: Valg av 2 referenter og tellekorps (3)
Sak 4.16: Navneopprop
Sak 5.16: Godkjenning av saksliste
Sak 6.16: Oppnevning av 2 repr som skal underskrive protokollen
Sak 7.16: Treårsmelding
Sak 8.16: Treårsregnskap
Sak 9.16: Forslag til endringer i  vedtektene for  Hjørdis Sundnes Fond
Sak 10.16: Forslag til endring i vedtektene for Sykepleiernes Misjonsring 
Sak 11.16: Valg av landsstyreleder og landsstyre
Sak 12.16: Samtale om  SMR’s arbeid videre 

#

Priser for overnatting og tur til Kjelsund
Full pensjon i enkeltrom:  2.735,-
Full pensjon i dobbeltrom:  2.285,-
Betales ved ankomst folkehøgskolen. Hvis du ikke kan delta på hele landsmøte, gi 
beskjed ved påmelding.

Påmeldingsavgift kr 200,- betales til konto 1609.51.13676 ved påmelding. 
Refunderes ikke ved avbestilling.

Det blir tur til Kjelsund. Denne turen koster kr 210,- og betales på folkehøgskolen.

Kveldsmøtene og bibeltimene under landsmøte er åpen og gratis for alle. Festmiddagen lørdag 
må vi vite om det kommer ekstra gjester (kr 340,-)
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Fornavn: ____________________________________________________________________

Etternavn: ___________________________________________________________________

E-post: ______________________________________________________________________

Mobilnr.: _______________________________

Adresse:  ____________________________________________________________________

Postnr./-sted: _________________________________________________________________

Påmeldingsavgift

Kr. 200,- betales til konto 1609.51.13676 ved påmelding. 
Refunderes ikke ved avbestilling.

Overnatting
q Fullpensjon i enkeltrom Kr. 2.735,-     q Fullpensjon i dobbeltrom Kr. 2.285,-  

Påmelding kan skje på skjema på www.misjonsringen.no eller ved å sende dette skjema til 
SMR, Lovisenberggt 15A, 0456 Oslo.

Påmelding til landsmøtet 2016 

#
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TORSDAG 16. JUNI
Kl. 14.00  Registrering. Enkel servering med kaffe og vafler i foajéen.
Kl. 18.30  Kveldsmat
Kl. 19.30  Åpningsmøte 
  Wenche Lunde taler:  ”Jesus Kristus, mitt håp”.
  Misjonsinformasjon  
  Sang og musikk   
  Åpent for alle 
  Kveldskaffe og vafler i stuen

FREDAG 17. JUNI
KL. 07.45 Morgenbønn  i kapellet 
Kl. 08.00- 9.00 Frokost
Kl. 09.30  Bibeltime v/Wenche Lunde;  ”Jesus Kristus, vårt håp.”
Kl. 10.45  Kaffe/te
Kl. 11.15  Forhandlingsmøte 
Kl. 14.00  Middag
Kl. 15.30  Forhandlingsmøte fortsetter+ valg
Kl. 18.00  Kveldsmat
Kl. 19.30  Åpent Misjonsmøte  
  Kristin Bøhler fra Normisjon  og andre misjonærer
  Kveldskaffe m/ tid til samtale og spørsmål til misjonærene.

LØRDAG 18. JUNI
KL. 07.45 Morgenbønn  i kapellet 
Kl. 08.00- 9.00 Frokost
Kl. 09.30  Bibeltime v/Wenche Lunde:  ”Jesus Kristus, verdens håp”.
Kl. 11.00 - 14.30 Busstur til  Kjeldsund og Leikanger kirke, Orientering og omvisning.
  Enkel lunch på Kjeldsund
Kl. 17.30  Festmiddag med gjester som må være påmeldt
Kl. 19.00  Festkveld. Åpent for alle    
  Festtale v/Johanne Leinebø 
  Misjonærene Else S Vatne  og Solbjørg Pilskog deltar. 
  Misjonskollekt

SØNDAG 19. JUNI
Kl.09:00  Morgenbønn  i kapellet 
Kl. 09:30  Frokost
Kl. 11.00  Gudstjeneste i  Ulstein kirke Taler: Rannveig Kaldhol. 
  Misjonærene presenteres. Hilsen fra Landsstyret i SMR
Kl. 13.30  Middag med kaffe
  Avslutning

Ta kontakt med Guldborg Jordan Breivik (402 39 285) eller Grete Halleråker 
(908 39 598) hvis du trenger skyss fra buss eller hurtigbåt til folkehøgskolen.

Program Landsmøtet 2016. Tema:  HÅP



13

ÅRSREGNSKAP 2015
Landsstyret var samlet 8. og 9. mars 2016 og vi gikk bl.a. igjennom aktiviteter og regnskap for 
2015. Vi er glade for flere medlemmer og mye god aktivitet, men vi kjenner samtidig vemod og 
savn over dem som har dødd i løpet av året.
 
Landsstyret vil takke for alle bidrag i løpet av året, og også for arv og minnegaver på til sammen 
3 063 369 kr. Minnegaver fra Kirsten Buset og Ingrid Didriksen. Arv etter Else Melkeråen, 
Ragna Davidsen, Åse Karin Preutz og Tordis Langeland. Det kom både minnegave og arv etter 
Beate Øglænd. Vi lyser fred over deres og alle medlemmer som gikk bort i løpet av 2015.

Vennlig hilsen
Hilde M. Ydstebø
Daglig leder Sykepleiernes Misjonsring
tlf: 47 67 87 97
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Landsstyret
Landsstyret har hatt møter 18.og 19. mars og 4. 
september 2015.   Som vanlig møtte også reda-
ktør og daglig leder/kasserer.   Men i mai hadde 
Ann-Mari Rothli avsluttet pga forverring av 
sin sykdom.   Asta Lekven Hafell døde 12.april 
2015.  Fordi begge disse medarbeiderne ikke 
lenger var med oss i Landsstyret, ble 1.vara 
Torunn Tvedt valgt til nestleder.  Hilde Masvie 
Ydstebø gikk inn som styremedlem for resten 
av perioden samtidig som hun overtok vervet 
som daglig leder/kasserer.   Vararepresentan-
tene var også innkalt til vårens LS.    Lands-
styret merket et stort savn av begge disse gode 
medarbeiderne.  Vi takker for fellesskapet og 
inspirasjonen de gav oss gjennom det de fikk 
bety og være. Det er prioritert en kveld til sos-
ialt fellesskap  i vårsemesteret for LS, redaktør 
og daglig leder.  Det oppleves som nyttig og 
godt for arbeidet og fellesskapet.   

Bønnekortet
Bønnekortet fikk sin årlige oppdatering i 
samarbeid med misjonsorganisasjonene.   Det 
er en utfordring å være riktig oppdatert med 
navn på helsearbeidere som er utsendinger.   
Vi har sett at også andre yrkesgrupper har blitt 
ført opp.   Men SMR ønsker fortsatt å være en 
støtteorganisasjon med spesielt fokus på hel-
searbeid og diakonalt arbeid, som navnet vårt 
beskriver.

Gruppene og medlemmene
Beate Øglænd døde 10.mars 2015.  Hun har satt 
mange spor etter seg som styreleder, kasserer 
og redaktør av Misjonsringen.   SMR kjen-
ner stor takknemlighet for hennes innsats og 
evne til inspirasjon i mange år. Ved utgangen 
av 2015 var det 825 medlemmer og 43 grupper  

i  SMR.  Disse gruppene og privatpersoner 
sendte inn kr 780 281 i 2015 .    I 2015 ble det in-
nmeldt 39 nye medlemmer i SMR .   Til sammen 
ble 25 medlemmer utmeldt /døde.     

I 2015 fikk vi flere store minnegaver og arv.  
Til sammen kr 3 063369.

Vi gleder oss og er takknemlige for at disse 
små, men viktige bønne- fellesskapene fortsatt 
lever i landet vårt.  Det er av stor betydning 
for alle som samles og for at misjonsengasje-
mentet skal fortsatt holdes levende.   Vi ser at 
givergleden fortsatt er stor.  
  
Daglig leder Hilde Masvie Ydstebø og 
styreleder Torbjørg Vikingsdal Andersen 
deltok på kvinnekonferansen ”Kvinner i 
Nettverk” i Kristiansand 23-25.10.2015.  
De deltok med stand og informasjonsmateriell.  
På den måten fikk de treffe mange kvinner 
som er engasjert i bønnetjeneste.  Vi fikk 14 
nye medlemmer til SMR.   Vi ser at dette er en 
av de nyere arenaer for kvinner i Norge som 
ønsker et kristent bønne- og misjonsfelleskap.  

Økonomi og Forvaltning
Se årsregnskapet side 13

ÅRSMELDING 2015
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 Organisasjon  Søker støtte til prosjekt/aktivitet   LS vedtak 18.3.2015

1 Den Norske Israelsmisjon Staff development   200 000
2 NLM Mongolia   Ungdomsprosjekt   180 000
3 NLM Indonesia   Psykisk helse   150 000
4 NLM ØstAfrika   Vann og hygiene Kenya   180 000
5 NMS Egypt   Diakonalt senter Kairo      75 000
6 NMS Kamerun   Helse og sosiale tjenester       75 000
7  NMS Madagaskar   Mor & Barn Helse       75 000
8 Normisjon Nepal   Oksygen og sug til Okhaldhunga      75 000
9 Misjonsalliansen Kina   Diakonalt prosjekt   100 000
10 Misjonsalliansen Kina   Rehabilitering av barn med CP       50 000
11 Bangladesh Santal Friends Utstyr til Amnura klinikk        37 000
12 KMM Senegal   Drift, utstyr og bygging   100 000
13 KMM India   Drift, utstyr og bygging    100 000
14 HimalPartner Nepal   Utvikling av sjelesorgsenteret       50 000
15 HimalPartner Tibet/Kina Veiledningstjeneste Lhasa       40 000
16 Helses Gadjiwan Kamerun Støtte helsesenter Gadjiwan       10 000
    Innvilget             1 497 000
    Kongo
    DNB   150 000
                                       1 647 000

Hjørdis Sundnes fond  
Fondet hadde ikke utdeling i 2015.  Se eget regnskap.  Det er lite renter på bankinnskudd på 
fondet.  Derfor blir det drøftet et endringsforslag i vedtektene for om mulig å ta ut mer fra 
grunnkapitalen til årlig utdeling.

Bevilgninger våren 2015
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Misjonsringen
Bladet kommer ut som før med 4 nr pr. år.    Frøy-
dis Vestbøstad er redaktør.  Vi takker henne 
for innsatsen med bladet og hjemmesiden.    

Hjemmesiden: www.misjonsringen.no og 
facebook   
Dette følges også opp av redaktør Frøydis 
Vestbøstad.   Hjemmesiden er et viktig instru-
ment for å gjøre oss kjent og formidle informa-
sjon.    Det er usikkert hvor mye det blir brukt.  
Vi får svært lite respons også fra  aktive misjo-
nærer.  Det kunne vært bedre.   Men det vi får 
av informasjon er svært inspirerende og nyttig.  
SMR har også åpnet sin egen face-book profil 
som vi håper kan gjøre oss mer kjent i nye fora.

Kontoret
Vi er fortsatt heldige og får leie rom til kon-
tor på Diakonissehuset, Lovisenberg.  Her har 
Ann-Mari Rothli også dette året gjort en for-
midabel innsats tross sykdom.    Hilde Masvie 
Ydstebø overtok vervet som daglig leder 1.mai 
2015.    Ann Mari har gitt mye god opplæring.   
Hilde har tatt ansvaret for regnskapet.   Vi tak-
ker henne for god jobbing.    Misjonsalliansen 
har gitt god opplæring i regnskapsførselen.   
Det er vi svært takknemlige for. Gjennom revi-

sjonsbyrået BDO kjøper vi de samme tjenester 
av som før.     Det er kjøpt inn en mobiltelefon 
som brukes av daglig leder.   Det ble også nød-
vendig å kjøpe ny harddisk dette året fordi den 
gamle brøt sammen.

Norme
Vi er fortsatt medlem av Norme.   Styreleder 
deltok på Norme’s årsmøte og Link som var på 
Fjellhaug 08. og 09.09 2015. 
 
Informasjonsmateriell
Våre roll-ups og informasjonsbrosjyrer har 
blitt brukt på NLM’s GF sommeren 2015 og 
på Kvinner i Nettverk’s konferanse høsten 
2015.    De står på kontoret på Lovisenberg.   
Stand med informasjon og muligheter for å 
treffe potensielle medlemmer har gitt resultat 
i 2015.  Vi takker spesielt Hilde Masvie Yds-
tebø som har gjort en stor innsats her.

Oslo 09.03 2016 
Underskrevet av: Agnes Emilie  Nordås , 
Torunn Tvedt , Eli Margrete Volle, Hilde 
Masvie Ydstebø, Anne Kristine Snøløs og 
Torbjørg Vikingsdal Andersen

Ski SMR fyller 50 år i år.
Ragnhild Salvesen tok initiativ til å starte denne gruppen og er fortsatt med. Gruppen samles 
7 ganger i året i privat hjem, og teller i dag 10 medlemer. Da gruppen var 40 år hadde vi en 
hyggelig markering på Bedehuset i Ski, og hadde gleden av å ha to tidligere ledere av SMR 
sammen med oss. Både Sigrid Aarhaug og Beate Øglænd.  Vi tenker på dem i takknemlighet, 
for alt de gav også i vår forening. Gruppen fortsetter, til tross for høy gjennomsnittsalder.  
Vi er takknemlig for at vi fortsatt skal få være med i bønn og arbeid for SMR.
Hilsen SMR gruppen i Ski
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Ungdom i Oppdrag på Fiji

Tusen takk for at me er på dykkar bønneliste !
 
Me har god tilgang på internett her på Fiji. Eg har 
nett vore inne på heimesida dykkar og lasta ned 
bladet- veldig kjekt å lesa om alt det flotte arbeidet 
som blir gjort!
 
Her på Fiji jobbar me for ”Marine Reach”,  som 
er ein del av UiO. Bjarte, som er sjukepleiar, og eg 
som lege jobbar som medisinske koordinatorer for 
Marine Reach. 
 
Me er med som stab på ”Healthcare Discipleship 
Training School” (DTS) der studentane får disip-
peltrening samt opplæring i helserelaterte temaer. 
Som ein del av skulen reiser me på ”outreach” 
til ulike landsbyar her på Fiji der me set opp vår 
mobile tannlege/lege/sjukepleiar klinikk. 
 
Når me reiser på outreach bur og jobbar me i ein 
landsby i omlag 2 veker. I tillegg til gratis klinikk 
driv me helseopplæring og undervisning. Forbøn 
og evangelisering er og ein stor del av tenesta. 
 

Meir å lese på heimesida vår: 
www.marinereachfiji.com
 
I 2012 tok me disippeltrenigsskule her på Fiji og 
flytta så hit i 2014 for å jobbe fulltid. Me bur her 
med fire born : Emma (13), Jonathan (9), Silas (7) 
og Jacob (3),
Til sommaren kjem me ein tur til Noreg for å 
besøke familie, vener og støttepartnere. Det gler 
me oss til! Me ser for oss at me iallefall vert her til 
sommaren 2017. 
 
Fiji har nett vore råka av tropisk syklon ”Winston” 
, over 40 dødsfall og mange som har mista hus og 
heim. Avlingar er og øydelagte. Ein del av tenesta 
no framover vil og vere å hjelpe til etter syklonen. 
 
Igjen, tusen takk og Guds velsignelse over arbeidet 
du gjer!
 
Varme helsingar frå 
Ane og Bjarte på Fiji
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Trygg fødselhjelp 2015

EECMY DASSC Safe Motherhood Project, støttet 
gjennom NMS, er et helseprosjekt* som arbeider 
i lavlandet av den Blå Nil i Kamashi sone vest i 
Etiopia. *NMS referer til dette prosjektet med 
uttrykket “Mor/barn-helse”.

Hovedvekten av prosjektet ligger i forebyggen-
de arbeid for gravide, å forhindre fødselsskader.  
Flertallet av innbyggerne i prosjektområdet er 
Gumuz som har den skadelige tradisjonen å føde 
alene ute i det fri. Denne tradisjonen fører til mange 
komplikasjoner, til og med død for både mødrene 
og barna. Mange kvinner lider av en fistelskade 
etter fødselsrier som varer i mange dager og i 
de fleste tilfellene vil babyen bli dødfødt. For å 
forandre på denne vanen og for å støtte fødsler ved 
institusjoner har prosjektet forskjellige aktiviteter. 

Strikkete babytepper til nyfødte babyer
For å motivere kvinner til å føde ved helseinsti-
tusjoner gir prosjektet babytepper til de nyfød-
te babyer. Opprinnelig var det planlagt å kjøpe 

håndklær. Heldigvis støtter mange norske kvinner 
prosjektet ved å strikke tepper, sokker, votter, 
bodyer og luer. Disse gavene ble gitt til to helse-
sentrer som ga de til babyene og dette førte til en 
betraktelig økning av fødsler. Ved helsesenteret i 
Agalo Meti, en heller liten by, økte fødslene med 
mere enn 30 % sammenlignet med året før (2014: 
178 fødsler, 2015: 235 fødsler) og i Kamashi, 
hovedstaden av distriktet, var økningen nesten 
10 % (2014: 324 fødsler, 2015: 356 fødsler).

Til sammen fikk prosjektet rundt 200 tepper, mer 
enn 1000 luer og noen sokker, votter og noen få 
bodys. Siden det ikke er nok tepper i Kamashi får 
bare fattige foreldre et teppe for babyen sin, men 
alle babyer får en lue.  Her kan også SMR sine 
være med å strikke; Pledd (80x80 cm med hette), 
sokker, luer og bodyer - alt i babystørrelse. Ta med 
til Ulsteinvik i sommer, så ordner vi med en forsen-
delse. Er du på facebook kan du lese mer om dette 
på ”Knitting for safe Motherhood”.
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God helse for mor og barn i Nord-Kongo
Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN) er navnet på baptist-
samfunnet i Nord-Kongo. I tillegg til sine 350 menigheter, driver kirken 
blant annet barne- ungdoms- og videregående skoler, samt et utstrakt 
helsearbeid. 

CBCN har 17 helsesenter og et sykehus. For noen år siden bestemte de 
seg for å gi gratis medisin til barn under to år. Bakgrunnen var den høye 
barnedødeligheten for denne aldersgruppen. Befolkningen i området er 
fattig, og mange så seg ikke råd til å konsultere helsesenteret for å skaffe 
nødvendige medisiner. 

Baptistene i Norge samarbeider med CBCN om denne ordningen ved 
å bidra med penger til innkjøp av medisiner. Sykepleiernes Misjonsring 
har også gitt støtte til dette prosjektet som kalles Kongohjelpen mor/
barn. 

Takket være pengegaver fra Norge kan helsesentrene til CBCN fortsette å dele ut gratis medisiner til barn 
under to år, og statistikken viser at dette har hatt en stor effekt. Dødstallene for små barn har gått ned!

Bygging av fødestuer inngår også i prosjektet. I 2014 ble fødestuen i Likati ferdig, og i 2015 har det blitt 
bygget en fødestue i Bambesa. På slutten av året ble det kjøpt inn utstyr og inventar, så nå står den klar til 
å bli tatt i bruk.

Baptistene i Nord-Kongo uttrykker stor takknemlighet til sykepleierne i Norge som gjennom SMR bidrar 
til å støtte dette viktige arbeidet som gir bedre helse for mor og barn i deres område.

Langvarig medlem i SMR gruppa i Elverum, Ingrid Kleven, 
fylte 90 år 11 mars og i stedet for gaver eller blomster ønskte 
hun en gave til SMR. 

Vi takker for kr 2600.
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Neste nummer kommer i august.
Frist 8. august.

I dette bladet finner du giroblankett 
for kontingent, påmeldingsgebyr og 
evt gave til SMR. I parantes bak står
det hva prisen er. 

Er du student har landsstyre bestemt
at det er halv kontingent, så da 
skriver du student og kr 200,-.


