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Fellesskap og utfordringer, målbevissthet og utvikling
Det er tid for stortingsvalg og valg av menig-
hetsråd i høst.  Da er det flott å ha gode og 
interessante saker å velge blant.  Det er flott når 
det er gode kandidater som stiller til valg.   Vi vil 
ha folk som har ressurser og som vil bety 
positiv utvikling for folk og samfunnet vi lever i.  
Om vi ikke stiller til valg selv, kan vi i hvert 
fall delta ved å bruke våre stemmer.  Så la oss 
gjøre det!

Sykepleiernes Misjonsring skal arrangere 
landsmøte og generalforsamling  9.- 13.juni 
2016 på Sunnfjord folkehøyskole. Det skal da 
være valg til nytt landsstyre. Vil vi få kandi-
dater som stiller til valg? Hva er så SMR’s  
”kampsaker”, vår utfordring og våre mål ?

* SMR er og skal være en bønnebevegelse. 
Bønn er mulighet for vekst.  Vi ber for  helse-
arbeid i våre samarbeidsland.  Vi ber spesielt 
for de norske utsendinger som vi har navn på. 

* SMR har ca 45 grupper spredt utover 
i Norges land.  Det er mål at slike  fellesskap 
bygger  tillit og tilhørighet til hverandre og til 
Gud.   Vi tar ansvar og utfordringer.  Vi infor-
meres  om arbeidet vi støtter i andre land.  I en 
slik gruppe gis det også mulighet for å be for 
hverandre.  På den måten kan vi være et felles-
skap som tar livet og våre hverdager på alvor. 

* SMR’s Landsstyre har styremøter 2 
ganger årlig.  I vårsemesteret diskuteres søkna-
dene om økonomisk støtte sendt fra misjonsor-
ganisasjoner vi samarbeider med.  Vi bevilger 
ca 1.5 -2 millioner kroner årlig.  Behovene er 
mange.  Derfor er informasjon om misjons-
arbeidet viktig slik at penger kommer inn.

* Daglig leder jobber på frivillig basis 
uten lønn.  For tiden er hun på SMR-kontoret  
en dag i uken og tar bla  imot mail, telefoner 
og brev.  Helt fram til nå har SMR som 
ideell organisasjon vært drevet av frivillig inn-
sats og dugnadsånd .  Det er bygd gode felles-
skap.  Målet  om å i ord og handling å bringe 
det gode budskap om Jesus Kristus ut til men-
nesker i land utenfor Norges grenser. SMR 
prioriterer diakoni og helsearbeid.   Mange har 
latt seg inspirere til ansvar,  har tatt utfordringene, 
vært målbevisst og opplevd gode fellesskap og 
utvikling på flere plan.  

Nå  trenger SMR noen kandidater til valg av nytt 
styre.  Det trengs folk som ser at dette er viktig 
og som har lyst til melde seg som kandidat. 
Er du SMR-medlem, leser dette og har lyst til å 
stille som kandidat?  Eller kjenner du noen du 
vil spørre om å stille til valg?  Da tar du kontakt 
med oss.  

Daglig leder:  Hilde Masvie Ydstebø; Mail:  
SMR@Lovisenberg.no.   Telf.:  95 40 49 93

Styreleder:  Torbjørg Vikingsdal Andersen:  
Mail:  torbj-a3@online.no.  Telf.:  48 27 44 81

Hilsen Torbjørg (styreleder) 

Leder
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En søndag mens presten prekte i kirka, kom jeg 
til å tenke på dere kvinner i SMR. Nå har vi et 
par mannlige medlemmer, så de får også lov å 
ta dette til seg.  Presten refererte til Mor Teresa 
som har sagt; det er bedre å gjøre det lille med 
stor kjærlighet, enn det store med liten kjær-
lighet. Det var prekenteksten fra Lukas 8;1-3, 
som fikk meg til å tenke på oss i SMR. 

I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og 
forkynte i byene og landsbyene, og bar fram det 
gode budskapet om Guds rike. Det tolv var med 
ham, og noen kvinner som var blitt helbredet 
for onde ånder og sykdommer. Det var Maria 
med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder 
var fart ut av, Johanna, som var gift med Kusa, 
en forvalter hos Herodes, og Susanna og 
mange andre MED DET DE EIDE, HJALP DE 
JESUS OG DE TOLV.

Trolig var Johanna og Susanna velhavende, og 
trolig var Maria en kvinne som mange hadde 
hatt, og kan hende fortsatt hadde, fordommer 
mot. Men disse nevner Lukas ved navn, sam-
tidig som han nevner at det var mange andre 
kvinner med også. Ja, da kan vi vel tenke oss at 
disse kvinnene var like ulike som det vi er. Det 
var uvanlig på denne tiden å gi kvinner plass i 
litteraturen, men Lukas gjør det flere ganger i 
Evangeliet og i Apostlenes Gjerninger. Trolig 
inspirert av Jesu forbilde.
  
Vakkert, og hvor godt er det ikke å få bidra 
med det vi har; tid i forbønn, kirkevert, kaf-
fekoking, besøkstjeneste, foreningsmøter, 

litt strikking og håndarbeid, kakebakst, etc. 
Ja, du kan selv føye til det du bidrar med; 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Før eller siden opplever vi tider da vi ikke orker 
å bidra så mye. Det kan være pga. en presset 
livssituasjon, sykdom, tungsinn, mindre energi, 
eller høy alder. Da er det godt å vite at vi bare 
kan bidra med det vi eier og har, ikke med den 
energi, eller det vi ikke har.

Uansett hvilken gruppe vi tilhører, så er det 
ingenting som kan skille oss fra Kristi kjær-
lighet. Hans kjærlighet til oss er ikke avhengig 
av hva vi gjør eller får til, den møtte oss allerede 
i mors liv.

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken 
engler eller krefter, verken det som nå er eller 
det som kommer, eller noen makt, verken det 
som er i det høye eller i det dype, eller noen 
annen skapning, skal kunne skille oss fra 
Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. 
Romerne 8;38-39

Jeg vil ønske dere alle en Velsignet Høst,
Hilsen Hilde M. Ydstebø
Daglig leder

Andakt
«En søndag mens presten prekte i kirka»
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Takkebrev  til Sykepleiernes Misjonsring

 
Det er en stor glede for personalet ved Det private helsesenteret i Gadjiwan å motta 
en økonomisk støtte fra dere på 700 000 kaamerunesiske francs.  Dette beløpet hjel-
per oss å: kjøpe medisiner til helsesenteret vedlikeholde helsesenteret i 2015. Denne 
kjærlighetsgjerning vil aldri bli glemt så lenge vi lever. Vi sender dere vår ærbødigste 
takk!  Må den Allmektige Gud  gi dere et langt og velsignet liv. Ta imot vår  takk i 
navnet til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. 
 
Ansvarlig leder for den Lutherske kirkes helsesenter i Gadjiwan, 
Kamerun, Soumou Samary

Det Norske Baptistsamfunn takker hjertligst for støtten på 
kr 150 000 til arbeid i Kongo.
 
Lise Kyllingstad
Misjonsleder
Det Norske Baptistsamfunn
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SMR hadde stand under NLM sin general- 
forsamling på i Randaberg i juli. Det var Frøydis 
Vestbøstad og Hilde M. Ydstebø som delte på 
oppgaven. Vi fikk komme med en hilsen på 
møtet, og i løpet av uka fikk vi flere medlemmer. 
En av dem som kom innom var Ellen-Irene 
Søreng Heng. Hun er sykepleier, utsendt av 
NLM til Abidjan i Elfenbenskysten. Hun er 
rådgiver for et HIV/Aids prosjekt. Mannen 
Odd Inge er regnskapsleder og de har fire barn. 
Vi utfordret dem til å dele med SMR hva de 
spesielt ønsker forbønn for:

• Trivsel og helse for de fire barna, og 
   at de kan få flere venner
• Guds ledelse i arbeidet.
• Valget i Elfenbenskysten til høsten    

Vi gir utfordringen videre til leserne av 
Misjonsringen; la oss omslutte dem med vår 
forbønn.

Vi fikk også møte Solveig Steinskog som er 
med sin mann til Tarmie i Tanzania. Hun er 
sykepleier, tidligere utsendt av NLM, men nå 
av ’Tarime Yrkesskoles Venner’. Fint om dere 
fører henne opp på bønnekortet (gjerne på tirs-
dag).

Kjenner dere flere sykepleiere som har reist ut i 
misjonens tjeneste? Send gjerne en melding til 
oss, slik at vi får dem med på neste bønnekort.
Hilsen Hilde M. Ydstebø
Daglig leder SMR

Bildetekst?

Stand på NLM sin generalforsamling på Randaberg
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Kjære alle sammen! 

Høsten står for døren, og vi er tilbake i Kunming    
etter en fin sommer i Norge. Til tross for sommer-
ferie, også i Kina, har det vært aktiviteter i prosjek-
tene våre. Det mest gledelige denne sommeren har 
vært sommerleiren for barn med Cerebral Parese i 
Chengdu.  

Nyhetsbrev fra Kina 
August 2015
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En varm hilsen fra Kina blogg.misjonsalliansen.no

Sammen	  med	  over	  20	  reha-‐
biliteringsansatte	  og	  volon-‐
tører	  fra	  alle	  våre	  pilot-‐
stasjoner	  arrangerte	  vi	  
sommerleir	  for	  10	  barn	  mel-‐
lom	  6	  og	  16	  år.	  	  Dette	  er	  noe	  
vi	  har	  ønsket	  å	  få	  til	  lenge.	  
Spesielt	  etter	  å	  ha	  arrangert	  
sommerleir	  i	  andre	  prosjek-‐
ter	  tidligere	  med	  svært	  gode	  
tilbakemeldinger	  både	  fra	  
barn,	  foreldre,	  ledere	  og	  
myndigheter.	  	  

Det	  var	  en	  del	  bekymringer	  i	  
forkant,	  i	  forbindelse	  med	  
kompleksiteten	  av	  å	  holde	  
leir	  for	  barn	  med	  funksjon-‐
shemninger,	  men	  målene	  
har	  likevel	  vært	  klare:	  Som-‐
merleiren	  skulle	  bidra	  til	  å	  gi	  
barna	  mestringsopplevelse	  
og	  styrke	  deres	  tro	  på	  seg	  
selv.	  Vi	  ønsket	  også	  å	  gi	  re-‐
habiliteringsansatte	  mer	  
praktisk	  trening	  i	  å	  kommu-‐
nisere	  med	  barn,	  og	  få	  erfar-‐
ing	  med	  å	  ha	  ansvar	  for	  barn	  
med	  cerebral	  parese	  24	  
timer	  i	  døgnet.	  	  

Med	  temaet	  «Jeg	  er	  en-‐
estående!»	  fikk	  barna	  ut-‐
folde	  seg	  kreativt,	  øve	  seg	  
på	  sosial	  kontakt	  og	  ha	  en	  
masse	  moro	  sammen.	  	  

Et	  av	  de	  eldre	  barna	  som	  
deltok	  på	  sommerleiren	  var	  
16	  år	  gamle	  Peng	  Kexin.	  Hun	  
har	  en	  alvorlig	  grad	  av	  CP,	  er	  
uten	  språk	  og	  har	  vanskelig	  
for	  å	  kontrollere	  armer	  og	  
bein.	  Den	  første	  dagen	  var	  
hun	  lei	  seg	  og	  virket	  utrygg.	  
Hun	  fikk	  utdelt	  en	  erfaren	  

volontør	  som	  sin	  leirkontakt	  
og	  gradvis	  endret	  hun	  seg.	  
Sammen	  øvde	  de	  på	  å	  ta	  av	  
og	  på	  sokker	  og	  sko,	  og	  å	  
komme	  seg	  opp	  fra	  gulvet	  
og	  over	  i	  rullestolen	  på	  
egenhånd.	  De	  lekte	  og	  
gjorde	  aktiviteter	  sammen.	  
Det	  var	  tydelig	  at	  Kexin	  ble	  
litt	  tryggere	  for	  hver	  dag.	  
Etterhvert	  viste	  hun	  med	  
hele	  seg	  at	  hun	  likte	  å	  ligge	  
på	  gulvet	  og	  bevege	  seg	  til	  
musikken.	  Den	  siste	  dagen	  
prøvde	  hun	  å	  bruke	  stem-‐
men	  sin	  til	  å	  kommunisere	  
med	  de	  andre,	  og	  selv	  om	  
ordene	  ikke	  var	  forståelige	  
var	  det	  et	  bevis	  på	  at	  hun	  
hadde	  fått	  større	  tro	  på	  seg	  
selv,	  at	  hun	  kunne	  klare	  det!	  	  

Mange	  foreldre	  hadde	  ikke	  
trodd	  at	  barnet	  deres	  ville	  
holde	  ut	  hele	  sommerleiren.	  
De	  var	  derfor	  forundret	  og	  
stolte	  da	  de	  kom	  for	  å	  hente	  
barna	  og	  fikk	  oppleve	  gle-‐
den	  og	  latteren	  som	  fylte	  
rommene!	  

Takk	  for	  at	  du	  fortsatt	  
ønsker	  å	  følge	  oss	  i	  Kina!	  

Vennlig hilsen Nina Solberg 

post@buerconsult.no

“…Og se, jeg 
er med dere 

alle dager 
inntil verdens 

ende.”
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Til Minne

Bønnekkort

Minneord om 
Klara f. Elvsåshagen Tellemo

Født i Molde 15.10.38 og døde 03.04.15. Kara utdannet seg til sykepleier 
ved sykepleierskolen i Molde og senere tok hun operasjonssykepleier-
utdanning i Stavanger. Klara arbeidet som sykepleier i Stavanger, Oslo 
og i Molde fra 1987, da hun flyttet tilbake til Molde med mann og barn. 
Etter hvert ble det 2 barnebarn, 2 jenter, som vakte stor begeistring i 
hjemmet. Klara reiste ut som misjonær for NMS til Madagaskar i 1969. 
Hun var der i 2 perioder som husmor ved den norske skolen. Klara fortalte 

flere ganger med stor glede fra tiden der. Klara var med og startet en ny forening for SMR 
i Molde i 1987. Hun var aktiv med både i SMR og i en misjonsforening for NMS. Hun var 
også aktiv i Blindeforbundet og i foreningen for hørselshemmede. Med andre ord ei dame med 
mange aktiviteter og stor kontaktflate. Hun var utadvendt og positiv, ikke opptatt av problemer, 
men så mulighetene. Hun spredte glede rundt seg. Slik fikk hun mange venner i mange lag. 
Klara fikk en alvorlig nevrologisk lidelse som etter noen år fikk en dødelig utgang. Vi savner 
Klara i fellesskapet og vil minnes henne i takknemlighet.

Alfhild Steinsbø Hauglid drar til Thailand for NMS og Mirjam Syltebø Endalew 
til Etiopia for NLM. Solveig Steinskog - ikke akkurat et nytt navn på bønnekortet, 
men hun og mannen Torgny er store deler av året på Tarime Yrkesskole i Tanzania. 
Vi traff Solveig på NLM sin generalforsamling og hun er veldig takknemlig for å 
stå på bønnekortet vårt.

Det kommer nytt bønnekort i 4/15 - det er en stor jobb å oppdatere bønnekortet, 
så har du informasjon i forbindelse med dette vil vi svært gjerne vite det. 
Send mail til SMR@Lovisenberg.no

Kjenner du noen som har sluttet i gruppen, eller av en eller annen grunn har falt fra
er det fint om du melder ifra til kontoret. SMR@Lovisenberg.no.   Tel.:  95 40 49 93
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Her venter noen av deltakerne fra forrige landsmøte på middag. Håper du har satt av 
datoene 16.-19.juni 2016 og at vi kan spise middag sammen på Sunnmøre Folkehøgskole, 
Ulsteinvik. Tema for landsmøte er: Håp. Wenche Lunde blir med som bibeltimeholder og 
vi får selvfølgelig besøk av misjonærer.

Hei!
Vil bare dele sommerens fine opplevelse; god forkynnelse og mange fine møter. Frøydis 
og jeg delte på å stå på SMR sin stand som var ved siden av Lunde og LMF sin stand. 
Altså god plassering.

Vi fikk 6 nye medlemmer ila GF og en del skulle ’tenke på det’. Flere fra Stavangergruppa 
møtte opp, men de kjente seg nok litt for gamle til å stå på stand.
 
Vennlig hilsen
Hilde M. Ydstebø
Daglig leder Sykepleiernes Misjonsring

Minner om neste års landsmøte på Sunnmøre 
folkehøgskole, Ulsteinvik
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Frist for innsendelse av 
materiell er 2. november

NY ADRESSE?
Vi ber om at alle som har fått ny 
gateadresse melder fra om dette til 
SMR enten via post eller email da vi 
får altfor mange blad i retur.


