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Etter påske
Hvordan var påsken for deg i år? Her sør hvor 
jeg bor var det et fantastisk påskevær med 
knallblå himmel og mye sol. Deilig å være ute 
og oppleve det. Men det har også vært mye 
mer enn fint vær.

I påskehøytiden, den gangen Jesus ble kors-
festet og døde opplevde folket som stod ham 
nær, en svært spesiell påske. Det ble ikke den 
feiringa de hadde vært vant til i landet. Det var 
opprørstemning og skremmende opplevelser. 
Jesu disipler lukket seg inne på grunn av frykt 
da han var korsfestet og gravlagt.

Men så kom påskemorgen. Maria fant gra-
ven tom og fikk møte Herren. Hun løp og 
fortalte dette til disiplene. ”Jeg har sett ham !”. 
Da løp også noen av disiplene til graven som 
de fant tom.

Jesus viste seg for dem som oppstått fra gra-
ven ved flere anledninger i dagene som fulgte. 
Det var som om det Himmelske lys strålte 
fram enda sterkere og mektigere enn de noen 
gang tidligere hadde opplevd, de tid da de gikk 
i følge med ham og så undre og tegn. Øynene 
deres ble åpnet og de så Herren Jesus.

De møtte ham igjen, han la hendene på dem, 
åndet på dem og han sendte dem ut i verden 
med ordene: Fred være med dere. Gå ut. For-
kynn. Fortell det dere har sett og hørt. Jeg vil 
være med dere alle dager inntil verdens ende. 
Deretter kunne ikke noe stoppe dem. De gikk 

ut. De fortalte om det de hadde sett og hørt til 
tross for at det var så utrolig som det var. En 
ny tid var kommet. Det var i gang. Utover i 
verden har mange denne påsken vært samlet 
palmesøndag. Mange har delt et påskemåltid 
og nattverden som Jesus innstiftet. Mange har 
vært samlet til langfredagsgudtjeneste og min-
tes lidelsen Jesus var villig til å gjennomgå for 
oss og vår verdens skyld. Og påskemorgen er 
den mest strålende livgivende dagen hvert år. 
Døden ble overvunnet. Seieren er vunnet.

Jesus lever, graven brast! Han stod opp med 
guddomsvelde.

Trøsten står som klippen fast, at hans død og 
blod skal gjelde.

Lynet blinker, jorden bever, graven brast og 
Jesus lever!

Siden den gang har mange utover i hele ver-
den tatt del i den samme tro, det samme håp og 
glede. Og det fortsetter .

For det er sant det Jesus sa; Se, jeg er med 
dere alle dager inntil verdens ende.

Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt 
ble til seier.

Jesus mørkets fyrste bant, jeg den kjøpte 
frihet eier.

Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og 
jeg har vunnet!

Torbjørg

Kjære sykepleiere i Oslo: Velkommen til SMR møtene!
Møtene holdes i Lovisenberg menighetshus,
Lovisenberg gaten 4, kl. 17.00 – 19.00. Siste møte i vår er 6.mai.
Med vennlig hilsen Ruth S. Andreassen
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her er kandidatene til valget på landsmøtet

Navn: Torbjørg 
Vikingsdal 
Andersen
Alder: 61 år
Bosted: Tønsberg
Arbeidssted i Norge 
eller andre steder: 
Gipø Bo- og behand-
lingssenter, avd Bjøn-
nesåsen.

Medlem av SMR: Ja, styreleder siden 2010.
Hvorfor jeg stiller som  styrelederkandidat til 
SMR landsstyre: Jeg har blitt spurt om dette. 
Ser at SMR fortsatt har en oppgave å ivareta 
som forbeder for misjonsarbeid, spesielt hel-
searbeidet. SMR har en stor gruppe ivrige 
medlemmer som fortsatt ønsker å delta med 
forbønn og økonomisk støtte. Derfor kjen-
ner jeg også glede ved å være med på å lede 
SMR.

Navn: Agnes  
Emilie Nordås
Adr.Vragesløyfen 116, 
4625 Flekkerøy. 
Alder: 71 år. 
Pensjonist.
Arbeidsted : Flere ste-
der i Norge  
I tiden 1975-2000 sy-
kepleier på Kongs-

gårdheimen, et hjem for fysisk funksjonshem-
ning og rehabilitering. Gikk over på uføretrygd 
i 2000 p.g.a. sykdom.
Medlem av SMR. siden eleevtiden, på Na-
sjonalforeningens sykepleieskole 1961-1964. 
Første årene passiv medlem. 1980 ble ei av 

mine tanter syk, hun var sykepleier og medlem 
av SMR. Da kom kallet til meg, at nå måtte jeg 
føre arven videre. Etter ca 1/2 år i foreningen 
i Kristiansand ble jeg kasserer, og har vært det 
siden. For ca. 1 år siden ble jeg også leder der. 
Men dessverre nå i 2013 var frafallet i foren-
ingen så stor at vi ble enige om å slutte med 
foreningen. Dette var årsaken til at jeg ikke øn-
sker å bare være et passivt medlem, så derfor 
stiller jeg meg villig som valgkandidat.
1990 årene var jeg varamedlem i landsstyret, 
den siste perioden som vanlig styremedlem.
Jeg ønsker å være med å sette mitt preg på for-
eningen som jeg er så glad i.

Navn: Joy Ingrid Gull-
estad Røyseland født i 
1952 i Chicago, Illinois 
USA. Jeg bodde der til 
1968. Salem Evange-
lical Free Church var 
vårt faste holdepunkt. 
Jeg gikk på sønsdags 
skole hver søn. fra jeg 
var 2 år til vi flyttet til 

Norge. Jeg var med på barneaktiviteter f. eks. 
AWANA CLUB. Det ble lagt vekt på misjon. 
Jeg har alltid vært opptatt av det. 
Jeg er utdannet ved Diakonhjemmet på første 
kull med ny ordning (startet1971)  . Jeg har 4,5 
års diakon utd. 
Tidligere har jeg sunget i kor. Jeg har vært med 
på sangfesten i Metodist kirke i Flekkefjord 2 
gonger.
Jeg er med i Peru forening i Kvås.
Jeg er gift og bor på en heiegård. Jeg har 4 barn 
og 5 barnebarn.
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Jeg var aktiv i Diakonhjemssykpleierforening 
til det ble nedlagt i 1990. Når jeg flyttet til Kvås  
i 1990 ble jeg med på SMR møtene. De senere 
år har jeg vært formann i Lyngdals gruppe. Jeg 
har vært på 2 Landsmøter. Jeg syns det lokale 
felleskap er veldig viktig.
Jeg har vært tillitvagt i NSF. Jeg har nylig slut-
tet, slik at andre får slippe til.
 

Navn : Asta 
Lekven Hafell
Alder: Født 1944
Bosted: Stokke i 
Vestfold
Arb.sted: 
Ullevål Sykehus, 
Kysthospitalet i Hage-
vik, Bjugn Kommune, 
Tønsberg Kommune.

Pensjonist : Fra des.2009
Medl. av SMR: Fra 2001 ( Tønsberggruppen).
Hvorfor kand.: Jeg ble valgt inn i Landsstyret 
på siste landsmøte på Gjøvik, og det har vært 
både givende og veldig interessant. Vi har en 
viktig oppgave med å støtte våre sykepleiermi-
sjonærerer fra de fleste organisasjoner og på 
flere kontinent.
Jeg har selv fått noen år på et misjonsfelt i Øst-
en (8 år på Taiwan ). Selv om min oppgave der 
ikke var som sykepleier, var det fantastisk å få 
være en del av SMR fellesskapet i og med at 
«Misjonsringen» ble sendt til meg og de andre 
sykepleierne som var der samtidig med meg. 
Det å få følge med i arbeidet andre står i på de 
forskjellige stedene, var veldig berikende for 
meg. Så det å få komme litt på¨innsiden» nå 
de siste 3 årene, har bare gitt meg mer glød og 
interesse for dette fine arbeidet og den gode 
sammenhengen vi får stå i.

Navn: Hilde Masvie
Alder: 52 år
Bosted: Bærum
Arbeidssted i Norge el-
ler andre steder: Avd. 
Migrasjonshelse ved 
Flykningkontoret i Bæ-
rum kommune.
Hvorfor jeg stiller som 
kandidat til SMR lands-
styre:

jeg har blitt spurt om å stille til styret i SMR og 
ønsker nå å ta imot utfordringen. For det første 
fordi jeg gjennom mange år som sykepleier og 
misjonær i Etiopia og Tanzania, med NMS og 
NLM, har fått god støtte gjennom SMR-med-
lemmers forbønn og julehilsninger. Jeg har 
også hatt gleden av å være med i SMR grup-
pen på Tiller ved hjemmeopphold i Trøndelag. 
I løpet av de siste årene synes jeg å merke en 
endring i misjonens bruk av helsepersonell. I 
tillegg til å be for sykepleiere som er ute i mi-
sjonens tjeneste, hvordan kan SMR bidra til å 
sette fokus på helseutfordringer, enten de løses 
lokalt eller internasjonalt?

Navn: Anne Kristine 
Snøløs
Alder: 60 år
Bosted: Trøgstad
Jeg er medlem av Indre 
Østfold SMR: Da jeg 
begynte het det Askim 
SMR. Nå er det med-
lemmer fra hele indre 

Østfold som består av flere kommuner. Jeg har 
vært medlem i ca 25 år.
Hvorfor kand.: Jeg har til nå sittet som sekre-
tær i det fungerende landsstyre. Dette har vært 
en krevende men lærerik oppgave. Misjonsen-
gasjementet mitt har gradvis vokst seg fram. 
I 1982 var jeg på et misjonsmøte på Hustad i 
Møre og Romsdal. Der ble mitt engasjement 
første gang tent. Det er stort å få være med å 
be for de som er ute og som gjør en fenomenal 
jobb. Vi er privilegerte som får lov til å sam-
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Ebeneserhjemmet 
er et aldershjem 
bygget for Jesus-
troende jøder på 

1970-tallet. Hjemmet ligger sentralt til i Haifa 
som er en stor industri- og havneby nord i 
Israel. I oktober 2012 var vi på besøk i Haifa 
hvor vi arbeidet sammen på 1980-tallet. Da 
var Jenny Anne oversykepleier på Ebeneser-
hjemmet og Ruth menighetsarbeider i Beit 
Eliahu-menigheten som ligger i bygget ved 
siden av.
Det har skjedd mye i disse årene. Det israelske 
samfunnet har utviklet seg både økonomisk og
teknologisk. Israel har måttet kjempe for sin 
eksistens. Det merkes også på Ebeneserhjem-
met.

Under Golfkrigen i 1991 og krigen med 
Hizbollah i 2006 måtte alle i tilfluktsrom. 
Hjemmet har nå bygget solide bomberom 
med inngang fra hver etasje. Vi kaller det en 
”bombesøyle” fordi den går i hele byggets 
høyde. Man kan kjøre senger inn. Her tåler 
ventilasjonsanlegget et gassangrep, slik at 
man slipper gassmasker. Rommene brukes 
som undervisningslokaler for menigheten i 
nabobygget. Og vi håper at det ikke behøver å 
brukes til noe annet!

Bygningsmessig har det skjedd en ting til. 
Hjemmet har fått en evakueringstrapp i til-
felle brann. Den er også bygd i hele byggets 

høyde. I tillegg er det en koselig liten balkong 
ved hver etasje hvor man kan sitte og nyte en 
kaffe i frisk luft, selv om man ikke orker å gå 
ut i hagen. Begge disse prosjektene fikk man 
pålegg om av myndighetene.

På 1980-tallet kunne utenlandske sykeplei-
ere arbeide som sykepleiere. Nå må de ha 
israelsk autorisasjon: lære hebraisk og ta alle 
nødvendige tilleggsfag. Det er et rimelig krav, 
vi har tilsvarende her i landet. Beboerne 
behandles på offentlige sykehus når de blir 
syke, og sykepleierne må kjenne helsesyste-
met og kunne kommunisere med annet hel-
sepersonell. På Ebeneser er det nå en norsk 
oversykepleier. Hun tok sin sykepleierutdan-
nelse i Israel og snakker hebraisk og arabisk. 
En gave! Hun er ikke alene, hjemmet har fått 
en stab av kristne sykepleiere, med svært ulik 
bakgrunn, men alle er autoriserte sykepleiere i 
Israel. Ebeneser bruker fortsatt frivillige med-
arbeidere, volontører fra mange land, men de 
av dem som er sykepleiere må nå arbeide som 
hjelpepleiere.

På Ebeneserhjemmet har beboerne fått bli 
når de har blitt pleietrengende. Helsemyndig-
hetene har årlig tilsyn med alders- og plei-
ehjem. Ved tilsynsbesøket sommeren 2012, 
var det 10 pleietrengende, og det er mye på et 
aldershjem bygd for selvhjulpne. Det ble klart 
at andelen pleietrengende ikke måtte overstige 
10 %, det vil si 3 av 30 beboere. Pleiepasien-

Gjensyn med Ebeneserhjemmet

les og be sammen uten at det er fare for liv og 
helse. Bønnens oppgave er stor. Vi er Moses 
tjenere som holder hendene til de som er i ak-
tiv tjeneste oppe.
Jeg vil gjerne være med på å bære dette arbei-
de videre. 

NB! 
Vi tar også imot benkeforslag på landsmøte.

Navn: Eli Vollen
Alder: 65 år
Bor i Molde
Arbeidet mange år i Kamerun som misjonær. 
Pt fortsatt i jobb som jordmor. 
Har tidligere vært med i SMR styre.
Leder i SMR-gruppen i Molde.
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tene skulle flyttes over til offentlige sykehjem. 
Men det ville ingen! De følte seg trygge og 
ville være ”hjemme” blant sine egne den tiden 
de hadde igjen. Og de får god pleie. Heldigvis 
var det ikke plass andre steder. Det ble gitt 
dispensasjon, og styret arbeider med ideer til 
hvordan man skal takle denne utfordringen. 
Man vurderer å bygge en ny etasje for å ha 
en egen pleieavdeling. Man vurderer også å 
utvikle Ebeneserhjemmet til et ressurssenter 
for diakoni og eldreomsorg. Dette tror vi vil 
ha en enorm positiv virkning. Da kan de lokale 
menighetene få opplæring og inspirasjon til 
eldreomsorg gjennom kontakten med Ebene-
serhjemmet.

Ebeneserhjemmet ble bygd for Jesustroende 
jøder som kom fra Europa etter 2. verdens-
krig. Vi vil hilse dere med Paulus’ ord i Gal. 
3,28.”Her er ikke jøde eller greker, trell eller 
fri, mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus 
Jesus”. På Ebeneserhjemmet bor mennesker 
med forskjellig bakgrunn, jødisk, arabisk, 
norsk, russisk, rumensk … det som er felles, er 
troen på Jesus som Messias og Frelser. Troen 
binder sammen, og gjør stedet og fellesskapet 
til et mektig vitnesbyrd om Ham!

Ruth S. Andreassen og 
Jenny Anne Sigstad Lie

Kjære venner der hjemme
Det er tid igjen å skrive noen rader til dere som 
følger med på hva som skjer i Bethesda. Den 
kalde årstiden, når man tuller seg inn i sjaler og 
gensere for å holde varmen og går ut i solen så 
ofte man kan, er nå over og vi har behagelige 
19 grader også etter at solen har gått ned.

Denne våren har vi gjennomført kurs i Chit-
wan og Kirtipur, begge tredje kursmodul der 
vi også deler ut sertifikat som sier at delta-
kerne har gjennomført hele det grunnleggende 
kurset (sammen 12 dager) i sjelesorg, pluss en 
to dagers retreat. Generelt kan en si at i kurset 
lærer de om hvordan en ivaretar det åndelige 
livet til menighetens medlemmer, og i retrea-
ten hvordan en ivaretar sitt eget åndelige liv.

Jeg opphør aldri å undres over hvordan Gud 
kan gjøre ting i disse kursdagene som vi som 
leder kurset ikke aner før deltakerne eventuelt 
står fram og forteller selv om hva som har 
skjedd. I avslutningen til et av kursene sto en 
pastor fram og sa: «Jeg trodde at jeg var den 
eneste som hadde det slik. Det var helbredelse 

for meg å høre at andre også kan føle det det 
jeg har følt.» Det var etter undervisningen 
om depresjon. En kvinnelig leder sto fram og 
innrømmet at hun hadde alkoholproblemer og 
hadde blitt Certificat blir delt ut etter gjen-
nomført kursprogram. klar over det i løpet av 
kurset.

Nå ønsket hun å gjøre noe med det og ba om 
våre forbønner.

Retreaten for kirkelederne i Kirtipur i midten 
på januar hadde vi lagt til et kurssenter i utkan-
ten av Kathmandudalen. Til tross for at det var 
kaldt i samlingssalen og kaldt i soverommene 
(7 grader) ble det noen meningsfulle dager for 
alle som deltok. Pastor Grishma Parajuli, som 
også er medlem i vår lokale rådgivende komite 
i Deltakerne i retreaten vel påkledde for å takle 
kulden. i Pokhara, var med oss og ledet tre 
samlinger. Vi takker Gud som velsignet oss 
med sitt nærvær på en spesiell måte.

Fortsettelse side 11
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Program for SMR landsmøte 

Torsdag 13.6
Kl  16:00 –  Registrering/innkvartering. Enkel servering.
      18:30 –  Kveldsmat
     19:30 –  Åpningsmøte
  Kveldskaffe

Fredag 14.6
Kl 08:00 – 09:00 – Frokost
 09:30 –  Bibeltime v/Kari Holmås
 10:45 –  Kaffe
    11:15 –  Forhandlinger
 14:00 –  Middag
    15.30 –  Forhandlingsmøte fortsetter+ valg
    18.00 –  Kveldsmat
    19.30 –  Åpent Misjonsmøte v/misjonssykepleiere
  Kveldskaffe m/samtale, spørsmål

lørdag 15.6
Kl. 08:00-09:00 – Frokost 
     09:30 –  Bibeltime v/Kari Holmås
    10:45 –  Kaffe
    11:00 –  Sang og musikk-samling
    12:30 –  Grøt
      13:30 – 16:30 – Utflukt til Trondheim
    17:30 –  Festmiddag
    19:30 –  Misjonsfest-kveld. Tale ved Ingvild Hammersnes.

Søndag 16.6
Kl 08:30 –  Frokost
    10:15 –  Avreise til Melhus kirke
Ca kl 13 –  Middag m/kaffe og avslutning
  Avreise

Til alle medlemmer i SMR: 
InnKallInG TIl landSMøTE 

13. - 16. juni 2013 på Rødde FhS, Melhus
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Saksliste for SMR landsmøte

Sak 01.13:  Valg av referenter
Sak 02.13:  Navneopprop
Sak 03.13:  Valg av ordstyrere
Sak 04.13:  Godkjenning av saksliste
Sak 05.13:  Oppnevning av 2 repr. som skal underskrive 
 protokollen
Sak 06.13:  Treårsmeldingen
Sak 07.13:  Regnskapet
Sak 08.13:  Forslag til endringer av vedtekter
 --- hva er vår ”spesialitet” som SMR-organisasjon?
Sak 09.13:  Valg av medlemmer til Landsstyret
 Valg av styreleder
Sak 10.13:  Bønnekortet
Sak 11.13:  Evt.

#

Priser for overnatting på Rødde folkehøyskole

Pris inkl mat: 
Dobbeltrom (eget bad)  1900,- 
Enkeltrom (eget bad)  2635,-
Dobbeltrom (felles bad)  1615,-
Enkeltrom (felles bad)  1885,-

Alle må betale kr 200 i deltakeravgift.
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Fornavn: ____________________________________________________________________

Etternavn: ___________________________________________________________________

E-post: ______________________________________________________________________

Mobilnr.: _______________________________

Adresse:  ____________________________________________________________________

Postnr./-sted: _________________________________________________________________

overnatting

q Nei, takk|      q Ja, takk!

Fra - dag ________________________________til - dag ______________________________

q Trenger transport til/fra stasjon - Angi ankomsttid og -sted:

____________________________________________________________________________

q Er gruppeleder - Skriv da inn hvilken gruppe dette gjelder:

____________________________________________________________________________

Påmelding sendes: SMR v/Frøydis Vestbøstad, Gulbrandsvn. 11, 7088 heimdal
Påmeldingsfrist er 21. mai 2013 

Påmelding til landsmøtet 2013

#
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hvordan komme oss på landsmøte

...å ka du einn vælge tå bil eller bein, 
så må du ta Trondhjæmsvei’n... 
Det synges det i ”Litjvisa” til Otto Nielsen.

BIl:  Med bil sørfra tar du av fra E6 ved Melhus sentrum (ca. 6km). Med bil nordfra 
tar du av fra E6 ved Sandmoen mot Klæbu og følger skilt til Rødde (ca. 3km).

BUSS: Fra Ålesund, fra Røros, fra Bergen. Avstigning på City Syd.
 

BÅT:  Hva med en reise på Hurtigruta - som i år feirer 120 år og har gode tilbud. 
 Rutebuss videre.
 

ToG:  Fra Oslo, fra Oslo via Røros, fra Bodø. Husk å gå av på Heimdal.
 

FlY:  SAS, Norwegian. Flybuss til byen, rutebuss videre og henting.
 

Fra Trondheim til Rødde går det ikke noen busser, nærmeste holdeplass for bybussen atb 
er på torgårdssletta (1,3 km unna) og der henter vi gjerne. 

Vi henter også på City Syd og Heimdal Togstasjon/Heimdal sentrum.
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Ellers har vi vedtatt at vi skal ha mindre kurs-
virksomhet denne våren for å rydde plass for 
et annet viktig arbeid, revision og utvidelse av 
kursboken vår, «Å bære hverandres byrder». I 
uken som gikk var Corry Nap fra Nederland 
sammen med oss for å assistere oss i det arbei-
det. Dette arbeidet ledes av Pratibha Manaen, 
kvinnelig nepalsk forfatter og skribent, som 
har begynt å jobbe for oss som voluntør denne 
våren. Vi regner med å få levert den omarbei-
dede utgaven til trykkeriet før jeg reiser på 
sommerferie i midten på juli. Dette arbeidet er 
utrolig viktig for dette kursmaterialet er det vi 
bygger kjernevirksomheten på.

Til slutt må jeg fortelle at vi har Pratibha 
Manaen og Corry Nap arbeider med revi-
sjon av kursboken. fått et bønnesvar vad 
gjelder hjelp med oppstart av inntektsbrin-
gende virksomhet. En kanadisk professor som 
har som spesialitet å lære opp legfolk til å 
undervise i engelsk konversasjon, s.k. TESOL 
kurs (Teaching English to Speakers of Other 
Languages) har lovet å komme i August og 
gjennomføre et 5 ukers kurs for våre blivende 
kursledere. Dette betyr at vi har en rekke 
utfordringer fram til August. 1) Vi må klare 
å rekruttere kursledere i det internasjonale 
miljøet her i Pokhara. Det vil gi oss en for-
del i markedet om vi har kursledere som har 
engelsk som morsmål. 2) Vi må rekruttere en 
nepalsk dyktig leder for språkdelen av Bet-
hesda som skal drives etter forretningsmessige 
prinsipper, og 3) Vi må finne nye lokaler som 
kan huse både kontoret og språkkursene. 4) 
Vi må gjennomføre en markedsundersøkelse 
for å vite hvordan vi skal prissette tjenestene. 
Og mange andre ting i tillegg. Takknemlig om 
dere vil be for oss i denne perioden.

Til slutt vil jeg som vanlig oppsummere 
takke og bønneemner.

1.  Takke for Christina Tamang som nå har be-
gynt å ta noe av undervisningen.

2.  Takke for hva Gud gjør med deltakere i 
kursene våre og be om at det de lærer om 
sjelesorg i menigheten får bære frukt og bi-
dra til kvalitativ vekst i en kirke som vokse 
raskt kvantitativt.

3.  Takke for Pratibha Manaen som har tatt an-
svar for redigering og nytrykk av kursbo-
ken vår.

4. Takke for Corry og Tjerk Nap som igjen 
kom et par uker for å assistere oss i arbei-
det.

5.  Takke også for den kanadiske professoren 
som sier seg villig å komme og drive TE-
SOL kurs i August, og be om at vi klarer 
å få gjennomført alle de forberedelser som 
trengs.

6.  Be for rekruttering av mer stab til Bethes-
dasenteret, både leder or språkavdelingen 
og flere som vi kan lære opp til å delta i 
undervisningen.

Herute takker vi Gud for dere alle som er med 
og støtter oss i forbønn og på andre måter!

Hilsen fra oss i Bethesda ved Mirjam

Pratibha Manaen og Corry Nap arbeider med 
revisjon av kursboken.

Fortsettelse fra side 6
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ÅRSREGnSKaP 2012     
 
Alle tall i NOK    
RESUlTaTREGnSKaP  2012 2011
Gaver  1.142.912 946.173 
Kontingenter  176.300 174.650 

Sum driftsinntekter  1.319.212 1.120.823 
     
Adm. utgifter  151.272 127.713
Misjonsringen  94.573 83.367 
Bevilgninger og gaver SMR  2.485.800 2.400.280
Bevilgninger fra øremerkede fond 6.500 13.400
Sum driftskostnader/bevilgninger 2.738.145 2.624.760 

driftsresultat  -1.418.933 -1.503.937 
     
Renter av bankinnskudd SMR  148.271 171.533 
Renter av bankinnskudd øremerkede fond 4.643 4.499
Andre finansinntekter  15.500 46.500
Urealisert kursgevinst / tap(-) Orkla 26.753 -74.865

netto finansinntekter  195.167 147.667 

Årsresultat  -1.223.766 -1.356.270 

Som disponeres: Fra annen egenkapital -1.221.909 -1.347.369 
 Fra øremerkede fond -1.857 -8.901 

Landsstyret takker 
for alle små og store gaver 

som er kommet inn 
sammen med 

kontingentinnbetalingen!
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BalanSE pr. 31.12  2012 2011  
Bankinnskudd SMR  5.237.993 6.476.613 
Bankinnskudd øremerkede fond  182.619 184.476
Kortsiktige fordringer  24.090 34.132
Aksjer ORKLA  304.358 277.605

Sum eiendeler  5.749.060 6.972.826 
     
Annen egenkapital  5.566.441 6.788.350
     
Egenkapital øremerkede fond  182.619 184.476
     
Sum egenkapital og gjeld  5.749.060 6.972.826 
     
 

Lovisenberg, 04.04.2013
     

Torbjørg Vikingsdal Andersen
     
Anne Kristine Snøløs        Annbjørg Granlund                             Asta Lekven Hafell

hjørdis Sundnes Fond 
Den lille helseklinikken på Amnura i Bangla-
desh ble startet på slutten av 1960 tallet. Det 
var den Norske Santalmisjon som sto ansvar-
lig for arbeidet den gang i samarbeid med den 
lokale kirken; bangladesh Northern Evangeli-
can Luteran Church (BNELC). 

Det har vært støtte fra Norad til denne 
klinikken og det har også kommet støtte via 
andre norske midler. Disse avtalene ble opp-
hevet i 2012 od det ble inngått en avtale om at 
BNELC skulle ta over driften, men siden  all 
støtte er opphevet er det vanskelig og klinik-
ken ble lagt ned. Kirka har imidlertid et sterkt 
ønske om å fortsette prosjektet og har bedt om 
hjelp til å komme i gang.

Det er opprettet en egen organisasjon under 
navnet Tabitha Foundation (jfr. Tabita i Apgj 

9,36) som igjen er registrert som en «social 
development wing» under BNELC.Formelt 
har BNELC bedt Tabitha Foundation om å 
overta ansvaret for klinikken, og daglig leder 
Stephen Soren har svart ja til dette.

Klinikken ble åpnet 2. februar med den 
lokale ordføreren (union chairman) tilstede. 
Optimismen er tilbake på Amnura! I februar 
ble det gjennomført 6 fødsler på klinikken, 
det kommer daglig 25-30 pasienter – og tallet 
øker. På denne måten vil klikken fortsette som 
en svært viktig og synlig del av kirkens diako-
nale tjeneste både i den generelle befolkningen 
og blant sine egne. Slik har Amnura klinikken 
fungert i nesten 40 år, og slik ønsker BNELC 
og Tabitha Foundation at det skal fortsette.

På styremøte i Hjørdis Sundnes Fond ble 
det bevilget støtte på kr 45 000 etter søknad til 
dette formålet.
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Fjellbyen El Alto er Bolivias raskest voksende 
by med over en million innbyggere. Byen, 
som er blant Bolivias fattigste, ligger på 4000 
moh, like ved Bolivias hovedstad, La Paz. 
Lavt utdanningsnivå og et dårlig helsetilbud 
er noen av utfordringene befolkningen på El 
Alto står ovenfor.  Fortsatt er det relativt få 
som har fått påvist hiv-smitte i Bolivia, men 
helsevesenet regner med høye mørketallene. 
Hvert år fordobles tallene på registrerte hiv-
smittede, og de fleste nye smittede er unge 
mennesker. Mange på El Alto har lite kunn-
skap om hiv/aids, og hvordan viruset smitter, 
og få velger å teste seg. De som har fått påvist 
smitte opplever å bli ekskludert og marginali-
sert.  Misjonsalliansen arbeider med hiv/aids-
problematikken på tre ulike områder: -I løpet 
av 2012 har det blitt undervist om hiv/aids på 
30 ungdomsskoler på El Alto. To lærere ved 
hver av disse skolene blir kurset, og er de som 
har ansvaret for undervisningen som gis ved 
deres skoler. Lærerne får ulike pedagogiske 
hjelpemidler for å formidle informasjon om 
hiv/aids og hvordan sykdommen kan forebyg-
ges. For eksempel brukes presentasjoner og 
teater som formidlingsverktøy. En person som 
er hiv-smittet kommer til hver skole og fortel-
ler om sykdommen. Elever på skolene deltar 
på arrangementer for å gi informasjon og få 
oppmerksomhet rundt temaet. -Misjonsallian-
sen arbeider med informasjon rettet mot hele 

befolkningen, gjennom opplysning på radio 
om hvordan forebygge hiv-smitte og infor-
masjonshefter på helsestasjoner og sykehus. 
-Misjonsalliansen arbeider for at hiv-smittede 
skal fåbedre tilgang til medisiner og terapi. På 
dette området arbeides det sammen med lokale 
myndigheter, på bakgrunn av lovfestede rettig-
heter hiv-smittede har. Det gis også opplæring 
til pastorer og ledere i menigheter om hvordan 
de kan tilby samtaler og terapi for hivsmittede. 
I løpet av 2012 har 9400 elever fått opplæring 
om prevensjon og forebygging av hiv/aids, og 
60 lærere har blitt kurset i temaet. Misjonsal-
liansen har også arbeidet sammen med lokale 
myndigheter, for å sikre at hiv-smittede får 
tilgang til en god behandling. I november fikk 
Misjonsalliansen en utmerkelse fra Bolivian-
ske myndigheter for sitt hivarbeid på El Alto. 
Utmerkelsen er et tydelig tegn på at myndig-
hetene i Bolivia legger merke til og setter pris 
på arbeidet.

Sitat fra prosjektet ”Først vil jeg takke 
Misjonsalliansen for å hjelpe oss til å gi god 
informasjon til ungdommene. Mange her på El 
Alto vet ikke noe om temaet og i noen tilfeller 
har de feil informasjon. Derfor tror jeg infor-
masjonsarbeidet er viktig for ungdom, slik at 
de kan forebygge en ytterligere utbredelse av 
viruset”. Lourdes Alvarado, lærer ved skolen 
Gran Poder. Tusen takk for støtten til dette 
viktige arbeidet! 

Kjære Sykepleiernes misjonsring! 

Tusen takk for deres støtte i 2012!
I fjor skjedde det mye spennende i våre pro-
sjektland i Sør Amerika, Asia og Afrika. Nå er 
vi allerede godt i gang med et nytt år, og det er 
på tide å rapportere på det gamle.

Vi ser at det nytter – det nytter å bry seg 
og det nytter å gi en utstrakt hånd. Gjennom 
prosjektarbeidet vårt møter vi engasjerte men-
nesker som har ønsker og håp for fremtiden. 

Mennesker som selv er med på å beskrive 
sine behov og som har forslag på løsninger. 
Misjonsalliansen gjør aldri noe alene – alle 
våre prosjekter gjennomføres sammen med og 
for fattige i Bolivia, Brasil, Ecuador, Filippi-
nene, Kambodsja, Kina, Liberia og Vietnam.

Din støtte har bidratt til at vi kan gjen-
nomføre prosjekter og nå mennesker. Ved å 
engasjere deg har du vært med på å forandre 
verden – gjøre den til et litt bedre sted for noen 
av verdens fattige.

Vennlig hilsen Anita Tuskind Solbakken

Rapport fra et av prosjektene:
FoREBYGGEndE hIV/aIdS-aRBEId
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Kamerun-brev: Sjukdom, død og sorg
Fredag fekk eg høyre om ei ung sjuk kone 
med eit lite barn. Dei var kome frå Mayako, 
15 km herifrå, på mototsykkel. (Det er taxi 
her.)  Ho låg i sjukestova, svært sjuk. Vi veit 
ikkje sikkert kva som mangla henne. Ho fekk 
behandling for lungebetennelse og malaria.  
Aossaotou, som kona heitte var kristen. 14 
dagar tidligare var det stort kvinnestemne i 
Mayako. Aissatou hadde gjester buande hos 
seg. Ho var aktiv med på alt. Laurdagen etter 
innleggelse døydde ho. 

Her er ikkje høve til å lage lik-kister. Dei 
døde blir vaska og pakka inn i eit kvitt laken. 
Aissatou ble lagt på ei båre, ferdig til å berast 
til grava. Evangelisten hadde andakt. Vi sang 
nokre songar. 4 karar bar båra. Ei stor flokk 
gjekk etter og sang. Gravplassen er utanfor 
landsbyen. Grava var ferdig. Den døde vart 
lag varsamt ned i. Vi sang nokre fleir songar. 
Evangelisten har ritualet som liknar på vårt 
norske. Men han har meir med, både trusved-
kjenning og Fadervår. Over grava legg dei tett 
med stokkar og gras oppå der. Jord skal ikkje 
kome ned på den døde. Alle er med til grava 
er ferdig tillaga. Vi gjekk heim. Slektningane 
gjekk tilbake til Mayako.

Her har dei ein skikk, med 3 sørgedagar der-
som det er ein mann som er død, 4 dersom det 
er ei kvinne. Skikken er før-kristen. Dei trudde 
då at det tok 3 eller 4 dagar før sjela nådde 
fram til ”Fedrane”.  Mat sette dei fram. Kan-
skje sjela hadde bruk for det. Ellers drakk dei 
heimbrygga øl, tromma og dansa, slik at sjela 
ikkje skulle bli att i heimen. Etter sørgedaga-
nae slakta dei ei geit og hadde stor offerfest, 
med mat og øl. 

Då dei første kristne døydde visste dei ikkje 
kva di skulle gjere med sørgedagane. Vi som 
misjonærar visste det heller ikkje. 

Etter kvart har dei funne ein god måte å 
sørge på. Dei samlast i heimen, syng, les og 

bed. Offer-festen er ein minnefest, som dei 
kallar ”funerailles”.  Tysdag veit vi det skal 
være ”funerailles” i Mayako. Vi er 6 frå Gadji-
wan som reiser dit. Det tek til tidlig. Vi startar 
kl 04.45, rett etter morgonbøna i kyrkja. Eg er 
spent på vegen. Har dei hakka og ordna han 
etter regntida? Det har dei. Vi er framme kl 
06. Eit bord og stolar, krakkar og matter er på 
plass. Kvinnene sit på matter på jorda. Men-
nene på stolar og krakkar. Eg får alltid stol! 
Dei ikkje-kristne sit bak, under trea.

Evangelisten har ritualet, med song, bøn, 
skriftlesing og tale. Så tek han ein bolle med 
vatn, skvetter litt på Harouna, mann til den 
døde og vidare på oss kristne. Det skal minne 
oss om dåps-nåden.

Så er det mat. Her òg er det slakta ei geit. Vi 
får kjøt i saus, grautstappe , ignam (ei rotfrukt) 
og mais-suppe. Vi skal være i stund utover 
dagen. Dei viser meg ei hytte med seng. Der 
kan eg kvile meg.

Landsbysjefen kjem med ei levande høne. 
Den blir slakta ,stelt og kokt. Nytt måltid før 
vi reiser heim. Kva skal dei gjere med den 
morlause jenta på ca 11 månader? Mjølk har 
dei ikkje. Julienne, som arbeider hos meg, er 
i slekt med denne huslyden. Dei spør om ho 
kan ta seg av barnet. Det gjer ho. Tørrmjølk, 
til å ha i suppa, får ho hos meg. Kor lenge ho 
skal være her, veit vi ikkje. Får sjå etter kvart. 
Eg har mange slike barn, som har fått mjølk 
og levd opp. Vaksne folk har kome tilbake og 
vil sjå den ”kvite dama” (nasara) som gav dei 
mjølk. På deira språk, ”die”!
Eg er takksam for at eg endå får være her, i 
ein alder av 82 år, og være med både i sorg og 
glede, blant folket her.

Hjarteleg helsing til dokke alle i SMR,
frå Solbjørg Pilskog, Gadjiwan, Kamerun.
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neste nummer kommer i september.
Frist 19. september.

TIl MInnE
Lyngdals gruppe har mistet en av sine 
trofaste medlemer Torhild Vegge født 
15/7-30. Hun var kasserer i mange 
år. Hun var glad i misjon og trivdes i 
SMR.  Hun døde 11/5-12. Torhild vil 
bli savnet av oss alle og vi lyser fred 
over hennes minne.

For Lyngdals gr. Joy Røyseland


