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Tiden er inne for MR 02.2020. Det kan trygt sies at denne våren har vært preget av noe 
fremmed som vi ikke har sett maken til i fredstid. Det usynlige «lille» vesenet, korona, 
som har snudd opp ned på vår hverdag, lammet land og folk, både personlig og for 
misjonsorganisasjonene og de trofaste medarbeiderne både her hjemme og de som gjør 
tjeneste på de forskjellige misjonsfeltene.

Frykt, usikkerhet, uro, redsel og frihetsberøvelse har preget oss. Vi synger i en sang 
«Det finns ingen grunn til mismot for den som på Kristus trur» Jeg tror det er uvanlig 
mange bønner som har steget opp til Han som har all makt i himmel og på jord og ser til 
sine barn og har den mektige Fader hånd over seg. Ordet Frihet har fått en ny betydning 
for meg etter at vi kom fra Kenya 7. mars og satt i karantene etter noen dager. Den dagen 
karantenen var opphørt fikk jeg ordet i Galaterne 5:1; Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå 
derfor fast….. Det er ufattelig godt å kunne leve beskyttet i alt en gjør i ledelse fra Jesus 
Kristus vår frelser og forsoner.

SMR sitt landsstyremøte i mars måtte avlyses da det ikke var mulig å møtes fysisk 
etter smittevern regler. Prosjektsøknadene skulle behandles i marsmøtet. Styremøtet ble 
behandlet digitalt, det vil si gjennom elektronisk post mellom styremedlemmene og Hilde. 
Hilde er en fantastisk ressurs i SMR`s sin virksomhet, hun er «limet» i alt vårt virke. 
Holder orden på økonomi, forbereder prosjektsøknadene og sender ut forslag på epost til 
styremedlemmene. 

En stor TAKK til Hilde.

Prosjektmidler-tildelingen var i år på kr 800.000. Støtten er nå overført til søkerne
(12 prosjekt). Det ble sendt ut en orientering til søkerne av prosjektmidlene der vi har gjort
et unntak for bruk av midlene i dette spesielle korona året. Innholdet i brevet lyder slik; 
Fra organisasjonene sendte søknad til tildelingen ble gjort, kom pandemien som sikkert 
har forandret behovet og gjennomføringsevnen i flere prosjekter.  SMR vil dette året 
derfor gi dere mulighet til å omdisponere midlene til gode helsefremmede foretak. 
Begrunnelse for hvorfor søker organisasjonene kan omdisponere ble skrevet fordi SMR 
vanligvis er tydelig på at innvilget prosjektstøtte kun skal brukes til det det er søkt om.

Guds fred!

Søsterhilsen Torunn Tvedt styreleder 

Leder
Et annerledes vårsemester
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Tiden som vi lever i nå er en tid som har forandret våre liv på en måte som vi ikke har 
erfart tidligere. En tid som preges av usikkerhet og frykt for mange både unge og 
eldre over hele verden. Det snakkes derfor naturlig nok mye om håp. Håp om at denne 
pandemien skal gå over og at alt skal bli bra igjen så vi kan leve som før. Håp om 
at forskere snarest skal komme opp med både medisin og vaksine mot coronaviruset.  
Det er viktig for oss å ha håp, for det hjelper oss til å holde motet oppe i vanskelige tider.

I disse dager har jeg lyttet mye til evangeliske sanger og det er spesielt en sang av 
Øyvind Fragell som har vært til trøst og oppmuntring og det er sangen : Sjelen den 
trenger til hvile.

« Det eneste håp som jeg eier, det har jeg o, Jesus i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro 
at du døde på korset for meg.»

Det håpet Jesus vil gi oss går langt utover om håpet om et bedre liv her og nå, det 
rommer evigheten. Et håp om evig liv sammen med seg i himmelen. Hvilken trøst det er !! 
«Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til 
meg. For der jeg er, der skal også dere være.» Joh. 14.3.

Dette er håpet som gir sjelen ro som det står om i første verset i denne sangen, en ro som 
vi får ved å tro på Jesus. Så enkelt, men også vanskelig. Forutsetningen er at vi har tatt 
imot Jesus som vår frelser fra vår synd. I Joh. 14.6 står det : « Han er veien, sannheten og 
livet og ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

Tenk at vi har en slik Frelser som har gått foran oss og som lever i dag. Dette er et løfte 
som holder og som virkelig gir oss trøst og håp!!

Solveig Granseth

Andakt
DET ENESTE HÅP SOM JEG EIER…
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Det har vært et år med både gleder og sorger – 
slik livet som oftest er. Ved begynnelsen av året 
var det stor lettelse her i landet over at valget av ny 
president gikk fredelig for seg og at det ikke brøt ut 
krig. Men den østlige delen av landet har vært utsatt 
for mye væpna aktivitet og brutalitet. 

Særlig i områdene langs med Tanganyikasjøen, 
Fizi og Itombwe-fjellene (områder i Sør-Kivu, dvs 
samme provins men sør for Bukavu) er situasjonen 
svært kritisk. Folk blir drept på bestialsk vis – slik 
man ellers ville slaktet geiter og kyr. Hele landsbyer 
er brent ned. Områder der norske pinsemisjonærer 
startet arbeid for titalls år tilbake og der CELPA 
i dag driver skoler og helsesentre, for eksempel 
Tulambo og Malanda, står nå helt øde og forlatt – 
det finnes ingen mennesker igjen der. 

Andre landsbyer er overfylte på grunn av alle 
menneskene som har flyktet fra omkringliggende 
landsbyer, og det er en stor utfordring for de 
lokale helsesentrene, skolene og kirkene å ta imot 

alle flyktningene, særlig med tanke på husly, mat 
og medisiner. 

Et av stedene som har tatt imot mange flyktnin-
ger er Baraka. Siden 2017 har vi jobbet med å 
styrke det lokale helsesenteret, med hovedfokus på 
kapasiteten deres innen psykisk helse. Fokuset er 
særlig på mennesker som har overlevd voldtekt, og 
også andre traumer forbundet med væpna aktivitet 
og krigshandlinger. I dag møter flyktningene 
der en psykolog og et lite team med psykososiale 
støttespillere. 

82 jenter og kvinner i forskjellige aldre som hadde 
overlevd voldtekt har fått hjelp av den psykiske 
helsetjenesten ved helsesenteret i Baraka innen 
november dette året. Bare 29 av disse har blitt 
stabile så langt, og det sier både noe om hvor 
komplisert det er å bearbeide traumer i en kontekst 
med så utstrakt voldsbruk, der de gjenlevende har 
mistet kjære på særdeles brutalt vis og der hele 
landsbyer blir brent ned slik at folk blir hjemløse 

Brutale forhold i Kongo

Baraka (Kongo) 
Google maps
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i tillegg til traumene ved voldtekt og andre volds-
handlinger, og også noe om hvor krevende det er i 
det trykket som blir på steder som tar imot mange 
flyktninger. 

Ei jente som heter noe så fælt som ”Hat” var på 
åkeren sammen med mora si tidligere i år, da de 
brått ble angrepet av væpna menn. Mennene skjøt 
og drepte mora, og voldtok jenta. Vi ønsker ikke 
å gå i detaljer, men det var svært brutalt. Da faren 
fikk vite hva som hadde skjedd, rømte han i 
desperasjon, og ingen vet til dags dato hvor han er. 
I Baraka har jenta fått – og fortsetter å få – hjelp. 
Hun har skremmende mareritt og store traumer, 
ikke bare etter voldtekten, men også i sorgen og 
savnet etter foreldrene. Hun har seks småsøsken 
som hun har blitt hovedforsørger for. 

Hjelp til legedom trengs på mange ulike måter: 
Samtaler alene, hjelp til detraumatisering, hjelp 
til å takle vanskelige følelser av skyld og skam. 
Familiemekling, hjelp til forsørgelse og fysisk 
overlevelse, hjelp til sosial aksept og tilhørighet. 
Det denne jenta trekker fram som det viktigste for 
henne (det gjør vondt å kalle henne ved navnet 
Hat, så det er lettere å bare kalle henne ”jenta”…) 
er støttegruppene. ”Takket være hjelpen fra støtte-
gruppa har jeg det bedre i dag”, sier hun. 

Drap på kjære familiemedlemmer, brenning av 
landsbyer, frykten under flukt og mange andre 
vonde opplevelser gir også traumer, og totalt har 
den psykiske helsetjenesten ved helsesenteret i 
Baraka tatt imot 164 mennesker med krigsrelaterte 
traumer. 

Dette er ikke et hyggelig lesing, og vi føler nesten 
vi må unnskylde oss for det ubehagelige innholdet 
i denne hilsenen. Men det vondeste i møte med 
kriser og grusomheter er følelsen av maktesløshet, 
å stå hjelpeløs og ikke kunne gjøre noe, og det 
trenger heldigvis verken vi eller dere å kjenne på. 
Tvert imot håper vi at dere kan bli fylt med glød 
over det arbeidet dere er med på. I denne brutale 
konteksten blir arbeidet vi gjør sammen ekstra 
meningsfylt. Å styrke mødre- og spebarnshelse- 
 

tjenesten, å styrke skolene, å hjelpe kirkeledere 
til et etisk lederskap, å hjelpe mennesker som har 
overlevd voldtekt, mennesker på flukt, mennesker 
som har overlevd mange vonde traumer – det utgjør 
en forskjell på liv og død. 

Det er overveldende å tenke på at Gud selv ”ble 
menneske og tok bolig i blant oss” (Joh 1:14). Og 
Han tok bolig så fullstendig midt i blant oss – i all 
vår smerte, i flukt og vold. Mens Jesus ennå bare 
var en liten smårolling, tok Maria og Josef ham 
med seg og flyktet. De opplevde frykten mens man 
er på flukt. Mange familier i området de flyktet fra 
opplevde smerte og traumer da små barn ble drept 
hvis de var førstefødt og gutt. Juleevangeliet er ikke 
så langt unna realitetene som leves i områder sør 
for Bukavu i dag. 

Igjen, takk for støtten og samarbeidet. Takk for den 
delen dere gjør. Sammen gjør vi det mulig. 

Hilsen
Miracle Zawadi Psykolog og prosjektleder.
Ingrid Schärer Østhus Misjonær og prosjektrådgiver
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Torbjørn Greipsland (redaktør) har anbefalt en 
bok for oss: Helt til jordens ende

“Formidabel jobb – misjonshistorie som er nesten 
totalt ukjent i Norge – Boken anbefales for alle 
som er interessert i misjon … – gripende histo-
rier om kallsbevissthet og lydighet – spennende” 
-Bokanmeldelse i Luthersk Kirketidende, av 
professor emeritus i misjonsvitenskap, Tormod 
Egelsviken, Menighetsfakultetet (MF-Vitenskapelig 
høyskole for teologi, religion og samfunn)

I en omtale i avisen Dagen  kaller Audun Mosevoll, 
tidligere redaktør for Misjonstidende,  boken for “en 
gullgruve” og “et solid stykke misjonshistorikk.”

“Boken tar virkelig for seg troshelter som på for-
billedlig vis vitner om kallets velsignelse og kal-
lets pris….. En skikkelig god historiebok som jeg 

anbefaler mange å lese.” -Roald Evensen i Sambandet, 
utgiver Indremisjonsforbundet.

Innhold i boken

Misjon i Kina

To søsken Halvor og Torbjørg Rønning fra 
Bø i Telemark sa ja til pionértjeneste i Kina.

Gråten fra kinesiske kvinner vekket 
norskamerikanske kvinner.

Brørne Nestegaard frå Hallingdal skapte 
misjonsengasjement i Noreg og i USA, blei sjølv 
misjonærar i Kina og Mongolia.

Kineser ville steine Else Fredriksen fra Land, 
Oppland, lyktes ikke, og han ble hennes beste med-
arbeider.

Daniel Nelson fra Sveio, Rogaland, ble drept 72 år 
gammel etter å ha sett mange bli kristne.

Knut Stokke fra Innfjorden. Talte Kinamisjonens 
sak og døpte kommende kirkeleder. 

Karoline Oudal fra Kvinesdal ga aldri opp å være 
misjonær i tjeneste.

Dr. Casper Skinsnes fra Mandal hjalp utallige kinesere 
i en farefull tid. Var to ganger dømt til døden, men 
overlevde.

 

Misjon på Madagaskar

Nær og viktig kontakt mellom Misjonsselskapet og 
norske kyrkjer i USA. Av Sigmund Edland.

Johan Peter og Olina Hogstad, fra Inderøy, Nord-
Trøndelag, og Sunndalen, Nordmøre, ble de første 
norskamerikanske misjonærene på Madagaskar

Erik og Elisabeth Tou – de tøffeste av de 
norskamerikanske pionérene Fra Rogaland og 
Vik i Gaular. Han etterlot seg fire graver på 
Madagaskar, konas og tre barns.
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Først var foreldrene misjonærer, så ble tre av barna 
misjonærer i samme land. Familien Nilsen fra 
Karmøy.

Sju i familien Braaten ble misjonærer. 
Kittel Bra-aten fra Telmark og Anna Marie 
Stenseth fra Etnedal, opplevde mye sykdom , men 
var misjonærer i 40 år.

Elise Tverberg fra Skjold, Rogaland, så kvinners 
behov.

Misjon i India

I det norske Amerika vekket Lars O. Skrefsrud 
interessen for misjon i India. Mens hans meget 
viktige besøk, der tusener hørte ham preke,  er 
ikke omtalt med ett ord i de sentrale bøkene om 
nordmenn i USA.

Bernhard Helland, med røtter i Kvinnherad, 
Hordaland, var rektor ved Kaerabani gutteskole, en 
skole for utdanning og evangelisering. 

Naomi Torkelsen, Stavanger, én av de siste 
norskamerikanske misjonærene i India.

Misjon i Zululand

En «handel» med Gud. Joanne Hall Lien forteller.

Misjon i Swaziland

Malla Moe, den merkelege misjonæren frå Hafslo, 
nådde både dei mange og dei kongelege.

Misjon i Alaska

Tollef Brevig fra Sigdal, Buskerud, sparte seg ikke 
som misjonær hos eskimoene i værharde Alaska. 
Ble utsatt for en forbannelse, men åndelederne så 
den ikke virket på han.

Oscar Brune (Brown) og kona Ella (Rølvaag) 
fra henholdsvis Stranda, Sunnmøre, og Dønna 
Nordland, fulgte kallet til den værharde øya Little 
Diomede i Beringstredet. Han hadde fridd til henne 

etter å ha kjent henne én dag, de hadde jo begge kall 
til tjeneste i Alaska, så da passet de nok sammen …

Verdensleder Adventistsamfunnet

Andrew Olsen fra Finsland/Laudal, Vest-Agder, 
ble verdensleder for Adventistsamfunnet.

Adventistsympatier medvirket til at foreldrene 
emigrerte. 

Misjonærer de siste 10-årene

David Olson hørte om misjon som barn - ble selv 
misjonær i Mongolia

Med røtter i Hemnes, Nordland, Kvikne, Trysil 
og Grue i Hedmark, Etnedal i Oppland, Luster i 
Sogn, Hadeland i Oppland, Gol og Krødsherad 
i Buskerud, og Åmli i Aust-Agder.

 

Flere personer fra en liten menighet gikk inn i 
kristen virksomhet på fulltid.

Intervju med Lowell Quam med røtter i Sogn.

 

I Papua, Indonesia: Ekstreme leveforhold for 
evangeliets skyld. Heather Olsen Marx med 
oldeforeldre fra Mandal, Vest-Agder.

 

Oversikter

Opplysninger om en del misjonærer, 
særlig prester, og deres hjemsted i Norge.

Navn på misjonsarbeidere utsendt av allianse-
misjonen TEAM

Navn på 862 norskamerikanske misjonærer

Korte opplysninger om Kina-misjonærer.

Boken kan du få kjøpt ved å kontakte 
redaktøren Torbjørn Greipsland.  
Mobil 976 86 180 
E-post; torgrei@online.no
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I 2019 fikk Baptistsamfunnet 80.000 kroner 
i støtte fra SMR til bygging av fødestue i Dendu, 
et lite sted som ligger øst for Likati i provinsen 
Bas-Uélé i DR Kongo.

Arbeidet ble påbegynt i 2018, og fødestuen skulle 
etter planen være ferdig innen utgangen av 2019.

Men det har dessverre ikke gått helt som planlagt. 

Mursteinene, som ble laget i løpet av regntiden i 
2019, ble ødelagt og kunne ikke brukes. De måtte 
lage nye, og dette tok ekstra tid.

Alt materialet, fra bølgeblikk og sement til spiker er 
kjøpt inn. Alt trematerialet ligger også klart.

Byggingen startet igjen i slutten av februar dette 
året, men fremdriften går senere enn normalt pga 
korona-situasjonen. Det kan ikke være så mange 
bygningsarbeidere til stede samtidig som før.

Oslo, 07.05.20 
Lise Kyllingstad, 
misjonsleder Det Norske Baptistsamfunn

Rapport fra bygging av fødestue i Dendu
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Vil Japan bli forandret?

Unntakstilstanden tok ikke slutt i Japan. I stedet ble 
den forlenget til minst ut mai måned.

Unntakstilstand fram til 6. mai, sa Japans stats-
minister Abe for en måneds tid siden. Datoen 
var valgt for at folk ikke skulle farte omkring i 
«Golden Week» ferien, som i år skulle vare til den 
dagen. Men 4. mai ble unntakstilstanden forlenget 
til 31. mai. Så dermed blir det ingen aktivitet i Ako 
menighet i mai, heller.

Selv har jeg nok å foreta meg. Stadig fylles søppel-
poser av ting som ikke skal være med på flyttelas-
set den dagen jeg forlater Japan for godt. Sang- og 
musikk-kassetter, for eksempel. Flere meter med 
bøker og hefter er fjernet fra bokhyllene. Men det 
er også kjekt å kunne gå til bokhyllene og finne 
uleste bøker som gir meg oppbyggelse og gir meg 
noe å reflektere over i mitt «alene-hver-dag-liv». Å 
forberede framtidens prekener har jo ikke noe for 
seg så lenge jeg ikke vet når vi kommer i gang igjen 
med gudstjenester…

Er Japan klar for reformer?

Japanske skolebarn og studenter begynner nå på sin 
tredje måned uten skolegang. Det bekymrer både 
myndigheter og foreldre.

I det siste har både politikere, media og akade-
mikere innen undervisning debattert om disse 

Covid-19 Worldwide

Japan
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Coronatider kan brukes til en forandring av skole-
systemet. Nærmere bestemt å avvikle skolestart i 
april og gå over til skolestart i september. Nå har 
vi en unik anledning til det, mener mange, fordi alt 
fra barnehage til universitet er i samme situasjon. 
Da kan man få en myk overgang ved å la alle som 
«begynte» i april, begynne en gang til i september.

Særlig universitetsfolk og de som arbeider i utlandet 
med barn på internasjonale skoler, heier på en 
slik forandring. La oss bli internasjonale, sier 
de. Det virker som om Abe & Co virkelig jobber 
med saken. Men det koster penger å forandre, og 
arbeidslivet m.m. er bygd opp etter start i april. 
Her må det handles raskt om man skal få til en slik 
omfattende forandring innen september. Så dette er 
spennende!

Ellers har Japan oppdaget at de ikke er som mange 
andre land. Japans skolevesen er nemlig ikke 
digitalisert! Mens lærere i Norge og veldig mange 
andre land jobber hardt hver dag med å undervise 
sine elever over internett, har så godt som ingen 
i Japan slike lære- og arbeidsmuligheter. Det vil 
si, det er noen universiteter som har begynt med 
nettundervisning, men de er fortsatt helt i startgro-
pen. Barna får noen papirer med lekser med visse 
mellomrom. Men tenk å starte et skoleår på den 
måten…!

Stempel framfor underskrift

En annen ting som diskuteres, er bruken av stempel 
på dokumenter. Arbeid hjemmefra, sies det. Det går 
greit så lenge man kan bruke PC. Men så må mange 
ta turen til kontoret for å stemple viktige papirer. 
Dermed fylles tog og undergrunn med reisende. 
I Japan godkjennes ikke håndskrevet signatur i 
veldig mange tilfeller. Mange mener nå at lovene 
bør endres, slik at underskrift (signatur) er like 
godkjent som et stempel.

Som privatperson er jeg også avhengig av å bruke 
stempel i en del tilfeller.

Å kjøpe bil, for eksempel. For å være gyldig, må 
stempelet registreres på rådhuset der jeg er bosatt. 
Så må jeg betale en liten sum for å få et skriftlig 
bevis på at dette er mitt når jeg for eksempel kjøper 

eller selger bil. Dette beviset er gyldig i tre måneder. 

Også kirkesamfunnet (VJELK), misjonen (NLM) 
og lokalkirkene har sine stempler.

Dramatisk nedgang i fødselstall

En helt annen sak. I dag leste jeg i avisa at antall 
barn i Japan er rekordlavt! 15,12 millioner barn 
under 15 år (1. april) – en nedgang på 200 000 fra 
året før! Nedgang 39. år på rad. (Målingene begynte 
i 1950.) Barn utgjør nå 12% av befolkningen.

Uavhengig av Coronaviruset har det i flere år vært 
diskutert finansiering av barn og ungdoms skole-
gang. Det er ikke mange år siden det ble slutt på 
skolepenger for offentlige videregående skoler. 
Universitetsstudier koster millioner av yen hvert år 
– i tillegg til bøker, husleie og den slags. (1000 yen 
er for tiden nesten NOK 100.) Foreldrene betaler! 
De begynner å spare når barnet er født. Men det 
viser seg at flere og flere tar opp lån for å få råd til 
dette. Derfor er finansiering av barns skolegang og 
studier en viktig faktor når ektepar vurderer hvor 
mange barn de ønsker seg – eller rettere sagt, har 
råd til.

Kari Opperud

7. mai 2020
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Mogleheiter i koronatida
Mali har 40 respiratorar for ei befolkning på 
18 millionar, fortel kommunelegen på kurs for 
helsearbeidarar i nabokommunen.
 
Den potensielle krisa landet står overfor, sig inn. 
Hjå meg, hjå deltakarane. Kor viktig kampen er 
mot spreiing av koronaviruset. Kurset, eit av ti i fire 
kommunar, er ein del av eit koronaførebyggande 
prosjekt, utarbeidd, og handsama i rekordfart.

NLM/Digni-midlar til restaurering av gullfelt 
(som no ikkje er mogleg) vart stilte til disposisjon. 
Materiell for smittevern er distribuerte til 25 
klinikkar i dei fire kommunane, og alle landsbyane 
her skal vitjast for informasjon. Personar med tillit 
i lokalsamfunna skal vere med, for mange trur ikkje 
heilt på det med korona.

Det er uverkeleg dette, at lokal partnar og eg, held 
på med koronatiltak. Over natta vart det vante sett 
på pause. Ulike prosjektaktivitetar, barneklubbane 
og  fotballklubbane og søndagssamlinga under 
tuntreet. Og kollegaer og vener i internasjonalt 
miljø reiste heim. Rart.

Sjølv er eg takksam og audmjuk for at NLM let  
meg få bli. Der er som eg anar at Gud har oppgåver 
han vil ha gjort no. Husbesøk hjå truande søstrer 
opnar for kontakt med mennene som vil lære meir 
om kristen tru. Ei lita gruppe med bibelstudium på 
fransk, etterspurt i lengre tid, er starta (vi sit med 
2–3 m. mellomrom.) Sendetida på lokalradioen 
er utvida. Tre kveldar i veka vil serien «Rettferds 
Vegen», ei kronologisk framstilling av bibelhistoria, 
gå på lufta. I tillegg sendes «Håpets kvinner» to 
kveldar i veka.

Kan hende vil spelereglane for å vere her endre seg. 
Og kan hende, undrar eg, er eg og vi rista litt laus 
frå det faste for å vere meir mobil for Herrens vind. 

Bergfrid Almelid 
Vest Afrika 4. mai 2020

Nepal

Mali

Det har vært total lock-down i Nepal, og på 
Okhaldhunga Community Hospital har de gjort 
gode forberedelser til å ta imot eventuelle pasienter 
med covid-19 virus.

Smittevernutstyr lastes opp på misjonærens pickup i 
Mali. Det skal køyrast til ein av nabokommunane.
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Sykepleiernes Misjonsring 

Årsmelding 2019 

 

Under mottoet: "HANS HERLIGHET TIL PRIS" Ef.1,12. har vi lagt bak oss et nytt rikt 
arbeidsår i Herrens tjeneste. 

Landsstyret har hatt to styremøter i 2019, 14.-15.mars og 20.september og behandlet 25 
saker. I marsmøtet ble det behandlet prosjektsøknader. Det ble gitt støtte til prosjekter 
gjennom 12 misjonsorganisasjoner i en samlet sum på 1million. I septembermøtet ble det 
behandlet flest praktiske saker som fordeling av julehilsen til misjonærene som står på 
bønnekortet og ansvar for andaktene i Misjonsringen i 2020. Hilde Ydstebø er vår trofaste 
daglige leder og holder orden på økonomi og administrerer forskjellige administrasjons 
oppgaver. Økonomien for året 2019: Se vedlagt økonomioversikt. Vi har fortsatt kontor på 
Diakonissehuset, Lovisenberg. 

Landsmøtet ble avholdt på Stemnestaden i Grinde, Tysvær, 13.-16.juni 2019. Vi hadde rike 
dager under temaet: "TRO" Aud Karin Kjølvik Ringvoll var hovedtaler. Misjonærer fra 
forskjellige misjonsfelt hadde inspirerende innslag om hvilke utfordringer de har i hverdagen. 
Treårsmelding og regnskap ble lagt frem og godkjent. Valg av nytt Landsstyre: Torunn Tvedt 
(styreleder), Ester Nygard Røen (nestleder), Marit Hovde Syltebø (sekretær) Solveig Granseth 
og Marit Rasmussen (styremedlemmer) Joy Ingrid Gullestad Røyseland (1.vara), Ester 
Vinnem (2.vara).  

Neste Landsmøte blir i Stavern 16.-19.juni 2022. Sandefjord-, Tønsberg- og Larvikgruppene 
har invitert. 

Styret for Hjørdis Sundes Fond er: Hilde Ydstebø, Ester Nygard Røen og Torunn Tvedt 

Medlemmer og grupper. Per 1.1.2020 er det registrert 721 enkeltmedlemmer, 29 grupper, 15 
nye er innmeldt i 2019, 21 døde og 36 har meldt seg ut på grunn av høy alder.  

Bønnetjenesten. I trå med formålsparagraf nr 1 er bønnekortet vårt daglige redskap. Vi ber 
for misjonærene som står på bønnekortet. Bønnekortet ble revidert på styremøtet i september 
og kom ut nytt i MR nr 4 i 2019. 

Misjonsringen blir utgitt fire ganger pr. år. Frøydis Vestbøstad er vår gode medarbeider og 
redaktør og har ansvar for hjemmesiden (www.misjonsringen.no) vår. Takk til deg Frøydis for 
det arbeidet du utfører på en utmerket god måte for SMRs medlemmer i hele vårt land.  

100 års jubileet for SMR blir arrangert på Lovisenberg i september 2021. Dato er ikke 
fastsatt enda.  
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Norme møtet 04.12.19. Hilde Ydstebø og Torunn Tvedt deltok på dette møtet. 

Styreleder fikk gleden av å møte flere grupper gjennom 2019. 15.november var det besøk i 
Indre Østfold. 19.november var det Lillehammer gruppen som fikk besøk. 02.desember var 
besøket i Stord gruppen. Haugesundgruppen og Vindafjord har også fått besøk. 

 Oslo 18.03.2020 

 

Torunn Tvedt               

 

Styreleder 
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Sykepleiernes Misjonsring
ÅRSREGNSKAP 2019 Org nr 983 954 138

Alle tall i NOK
RESULTATREGNSKAP 2019 2018

Gaver/kontingenter 307164 260166
Gaver grupper 339145 330234
Arv & Minnegaver 362888 40000
Annen driftsrelatert inntekt/Landsmøte 105841 0
Sum driftsinntekter 1115038 630400

Sum bevilgninger fra SMR 1000000 1400000
Adm. utgifter 114338 102233
Misjonsringen 110979 131236
Div andre kontorutgifter, utgifter/Landsmøte 142210 0
Sum driftskostnader/bevilgninger 1367527 1633469
Driftsresultat 1367527 1633469

Renter av bankinnskudd SMR 53809 42629
Andre finansinntekter 0 300000
Netto finansinntekter 53809 342629

Årsresultat -198680 -660440
Som disponeres: Fra egenkapital -198680 -660440

Til egenkapital

BALANSE pr. 31.12 2019 2018

Bankinnskudd 3405429 3604109
Sum eiendeler 3405429 3604109

Egenkapital 3405429 3604109
Sum egenkapital og gjeld 3405429 3604109

Lovisenberg, 19.03.2020

Torunn Tvedt Ester N. Røen
Styreleder Nestleder

Hilde Masvie Ydstebø/daglig leder



Noter til regnskapet for 2019

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapstandarder og anbefalinger til god regnsskapskikk for små foretak.
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
Gaver og kontingenter inntektsføres når de mottas.

Godtgjørelser, administrasjonskostnader
SMR har ingen ansatte og har følgelig ikke plikt til å inngå avtale om tjenestepensjonsordning 
iht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er utbetalt en liten godgjørelse til redaktør/styreleder/daglig 
Det er ikke ytt lån eller garantier til styret eller daglig leder.

Note 1 2019 2018
Kontorleie 30149 23512
Honorar revisor 15900 16469
Adm. Utgifter (tlf, kopiering, It-regnskap, etc.) 33285 6263
Porto 2222 825
Reiseutgifter 852
Landsstyremøte 30691 25742
Bankgebyr 2091 1070
Honorar styreleder/daglig leder/redaktør 20000
Medlemsavgift NORME 7500
Sum Administrasjonsutgifter 114338 102233

Note 2 Arv og minnegaver 2018
Astrid S. Ottosen 4500 10000
Agnes K Hammersland 274456 30000
Else A. Sorknes 83932
Sum testamentariske gaver og minnegaver 362888 40000

Note 3 Bevilgninger 2019 2018
Det Norske Misjonsselskap 110000 250000
Norsk Luth. Misjonssamb. 120000 280000
Normisjonen 125000 0
Den Norske Israelsmisjon 50000 100000
Den Norske Misjonsallianse 120000 150000
Himalpartner 80000 190000
Kristen Muslimmisjon 110000 230000
Friends of Bangla Desh 30000 50000
Baptistsamf. Barn i Kongo 80000 0
MAF 50000 150000
Frontiers Norden 50000
Pinsemisjonen 75000
Sum ordinære bevilgninger 1000000 1400000
Sum bevilgninger 1000000 1400000

Sykepleiernes Misjonsring (SMR)

Note 4 Egenkapital 2019 2018
Egenkapital 1/1-2019 3604109 4264549
Årets resultat -198680 -660440
Egenkapital 31/12-2019 3405429 3604109

Lovisenberg, 19.03.2019

Torunn Tvedt Ester Røen
Styreleder Nestleder

Hilde Masvie Ydstebø
Daglig leder
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* VI OPPFORDRER  TIL FORBØNN FOR SYKEPLEIERE 
OG HELSEFAGARBEIDERE I EN SPESIELT VANSKELIG 
SITUASJON. FOR VÅRE SØSKEN UTOVER JORDEN, OG 
FOLK SOM BOR HVOR RESSURSER ER KNAPPE. 

* Mange av medlemmene i SMR er med i grupper som pleier 
å møtes regelmessig. Dette er ikke blitt gjennomført i vår. Et 
savn for mange, men vi tar det med fatning. Det samles ofte inn 
kollekter på slike møter som sendes inn til SMR. Vi oppfordrer 
alle som gir regelmessig gaver til SMR om å sende inn direkte til 
konto slik at vi også neste år har midler å gi videre.



MISJONSRINGEN utgis av Sykepleiernes Misjonsring
Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo, tlf. 47 67 87 97

Bankgiro: 1609.51.13676
Vipps: 560952

E-post: SMR@Lovisenberg.no
SMRs hjemmeside: www.misjonsringen.no 

Leder: Torunn Tvedt 
Moksheimsjøen 5, 5542 Karmsund, mobil: 907 64 128 

torunntvedt@hotmail.com
Redaktør: Frøydis Vestbøstad, 

Gulbrandsveien 11, 7088 Heimdal, mobil: 93 80 67 48
E-post: froydisvest@gmail.com

Daglig leder: Hilde Masvie Ydstebø, mobil: 47 67 87 97
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