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Nye kostar
Sidan forrige Misjonsringen kom ut, har SMR 
hatt landsmøte og val av nytt styre. Resultatet 
vart at det no er tre nye medlemmer i styret  
som skal setja seg inn i arbeidet slik det har 
vore drive, og å føra det vidare. Då er det godt 
at vi både har dagleg leiar, forrige nestleiar  og 
eit varamedlem samt den trufaste redaktøren 
for Misjonsringen med i styret framleis.  Med 
den kombinasjonen kan det bli ein god balanse 
mellom tradisjon og nytenking.
 
Det er gledeleg at antall representantar til 
landsmøtet var meir enn 20 fleire enn ved for-
rige landsmøte. Fleire gonger vart det sagt at 
dette var bønnesvar. På forrige landsmøte vart 
deltakarane utfordra til å be om at vi skulle blir 
20 fleire til neste landsmøte og slik blei det alt-
så! Vi takkar for bønnesvaret og takkar for alle 
trufaste forbedarar blant medlemmene i SMR!

No er vi altså over i ein ny periode, og vi vil 
gjerne at de ber for styret og for heile SMR om 
at vi kan fylla den plassen vi skal ha i Guds rike 
på rett måte. Det forrige styret har lagt grunn-
lag for at vi vi no gir økonomisk støtte til helse-
prosjekt heller enn å gi støtte til enkelte norske 
sykepleiarar. Dette har teke litt tid å få inn i ei 
god ordning,  men det har gått seg til, og det 
er er fint å få inn rapportar om kva  støtta har 
vore brukt til og korleis det har blitt til nytte og 
hjelp i mange land og på mange måtar. Men vi  
ynskjer framleis å be for enkeltpersonar, og vi 
ynskjer å høyra frå dei som står på bønekortet, 
slik at vi kan bli kjent med arbeidet dei gjer der 
dei er, enten dei arbeider innen helseprosjekt 
eller er sett til andre oppgåver. Vi har ulike 
oppgåver og roller til ulike tider, men alt tener 
den store samanhengen i Guds misjon.
  

For meg personleg er det ein overgang frå å 
vera ei som sto på bønekortet og blei bedt for, 
til å bli styreleiar i SMR og å ta bønnekortet i 
bruk som mitt arbeidsoppdrag.  Det blei nevnt 
på landsmøtet at vi kan invitera  helsearbei-
darar til å bli enkeltmedlemmer, sjølv  om dei 
ikkje har anledning til å vera med i ei gruppe. 
For ein del av oss er geografien slik at det blir 
for langt å reisa dit næraste gruppe samlast.  
For andre som er i aktiv teneste og har travle 
kvardagar kan terskelen for å bli med i ei grup-
pe vera større enn å bli med som enkeltmed-
lem.  Men felleskap og inspirasjon er viktig, og 
vi kan utfordra kvarandre til bli med på lands-
konferanse. Kanskje kan vi tenkja på om det 
går an å arrangera årlege møter i eit distrikt der 
enkeltmedlemmer blir  spesielt  invitert? 

Om nokon av dykk har tankar om korleis vi 
kan invitera fleire inn i SMR-felleskapet, er det 
fint om de deler det med styret eller skriv eit 
innlegg i Misjonsringen. Vi er nokre nye kostar 
i styret, men oppdraget er det same, og vi treng  
visdom til å sjå korleis SMR framleis skal fylla 
den delen av det store biletet som vi er tildelt.  

Reidun Haugen Dalseth (styreleder) 

Leder
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Når vi tror at Gud er både vår Far og alles 
skaper, - da er jo ingen  av menneskeheten 
lenger HELT fremmede. Alle blir våre 
medskapninger og søsken. Vi har noen felles. 
Opphavet. Herkomsten. Gud.

På folkehøyskolen Øytun sier man til nye kull 
ved oppstarten: ”Her er alle venner, men det 
er ikke alle du har blitt kjent med enda”. Og år 
etter år skjer det at elever erfarer at det var slik 
det hang sammen.

Hos mitt medmenneske finnes noe som likner 
mitt eget, og noe som er forskjellig.  Vår skaper 
driver ikke med plagiater. Noen mennesker er 
umiddelbart lette å like eller bli kjent med. Andre 
har sider vi ikke forstår oss på og det kan gjøre 
oss reserverte. Kanskje sorterer vi omgangs-
kretsen etter vår ”inngruppe” og ”utgruppe”. 
Liker eller ikke liker. La oss droppe denne 
ugudelige sorterings uvanen. Jesus sa: om dere 
hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? 
Gjør ikke hedningene det samme? Leser vi NT 
finnes mange eksempler på hva som skjedde 
når mennesker utenfor opplevde seg tatt imot. 
Vist respekt. Uventet. Kjærkomment. 

La oss utvide våre perspektiver på hvem vi 
trenger i vennekretsen. Jeg tenker akkurat nå 
særlig på de asylsøkere og flyktninger vi bor 
i nabolag med. Ikke blott for å oppleve ekso-
tiske enkeltmøter, men som en intergrert del 
av vår tidsbruk og vår nestekjærlighet. Det 
krever faktisk ingen spesial kompetanse å hilse 
på folk, vise noen litt oppmerksomhet, dele et 
måltid eller annet. 

I tro og tillit til at ”det dere har gjort mot en 
av disse mine minste, har dere gjort imot meg” 
venter mange møter med Jesus. Vi er kalt til å 
bygge fellesskap med de Han ønsker felelsskap 
med. Være Hans representanter i verden. Og 
kjærligheten til å gjøre Hans vilje vil utruste 
oss med fantasi og kreativitet i møtet med de 
venner vi ennå ikke kjenner.

Ester Nygaard Røen

Andakt
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Noen takkens ord fra Torbjørg, avgått styreleder
Nå har jeg avsluttet mitt styrelederverv i SMR og jeg vil benytte anledningen til å skrive 
noen ord i Misjonsringen for å takke! 

Takk for sist til dere jeg fikk treffe på Landsmøtet i Ulsteinvik. Det ble noen gode og fine dager. 
Temaet “Håp” fikk stråle igjennom dagene. Stemningen var god. Vi gledet oss over at vi var så 
mange flere enn på sist landsmøte. Jeg kjente at vi er med i et godt og viktig fellesskap om bønn 
og misjon. Det er håp for det vi holder på med fordi vi har vårt ankerfeste i Jesus Kristus. Det ble 
understreket sterkt i bibeltimene som Wenche Lunde hadde.  

Jeg kjenner stor takknemlighet. De 6 årene jeg har vært styreleder har gitt meg mye.  Vi har hatt 
god kontakt med mange misjonsorganisasjoner og misjonærer.

Takk for gode ord til meg! Jeg vil takke alle i det avgåtte landsstyret og Hilde Masvie 
Ydstebø som har overtatt som daglig leder/kasserer etter Ann-Mari Rothli.  
Takk også til Frøydis Vestbøstad for arbeidet som redaktør av bladet, hjemmesiden 
og oppdateringer på Facebook. 

Takk for at dere rundt om i gruppene  har bedt for oss i styret, for daglig leder og 
redaktør. Nå har vi fått et nytt styre med gode medlemmer. 

Vi er med i det store utfordrende misjonsoppdrag utover i verden og her i vårt eget land.  Mottoet 
vårt er fortsatt; “Hans herlighet til pris”, altså at Guds herlighet skal bli synlig og livgivende for 
oss mennesker. Da lovprises Jesu Kristi navn på grunn av det han gav verden og fortsatt gir.

Hilsen fra Torbjørg Vikingsdal Andersen

Det var med glede vi mottok brev om at SMR har innvilget vår søknad om kr. 40.000 til 
Amnura Clinic i Bangladesh i 2016. I løpet av våren har det skjedd en betydelig oppgra-
dering av klinikken ved at det nå er tilsatt en lege i 100% stilling. Det er Subash Sorkar 
som det siste året har jobbet én dag i uken ved klinikken. Han har lang erfaring fra et 
misjonshospital i nord (LAMB). Pga av sin familiesituasjon har han flyttet sørover og har 
takket ja til full stilling hos oss. Han er barnelege og har også jobbet mye med diabetes. 
I vår har det vært flere helsekampanjer i lokalsamfunnet med helsesjekk av skolebarn og 
sjekk av diabetes hos voksne. Det har skapt mye positiv oppmerksomhet og et økt antall 
pasienter.

Med vennlig hilsen Torbjørn Lied
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TAKK fra Det Norske Misjonsselskap (NMS)
TAKK fra Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Vi i NMS er utrolig glade og takknemlige for det 
rause bidraget vi har fått fra dere, våre trofaste 
støttespillere i SMR, i 2016.

696 000 kroner er en imponerende sum – og vi 
takker mest av alt på vegne av de mange som 
på grunn av fantastisk giverinnsats får håp, 
muligheter og et bedre liv. 

I 2016 er midlene øremerket prosjekt i Etiopia, 
Kamerun, Egypt og på Madagaskar og bidrar 
til:

Trygg fødsel for mor og barn i Etiopia 
Vi er i Blånildalen i Etiopia – et område med 
utfordringer som feilernæring, malaria, urent 
vann og økende forekomst av hiv/aids. De 
fleste er analfabeter. Kvinnene er en utsatt 
gruppe med en tøff hverdag. Tradisjonen med 
at den som føder skal være alene, resulterer i 
høy barnedødelighet og mange fødselsskader.

Prosjektet har fokus på å få kvinnene til å 
komme til helsestasjonen når de skal 
føde. Som et ledd i dette lærer man nå 
opp kvinner som selv er blitt behandlet 
for fødselsskade eller har opplevd å 
miste et barn til å bli såkalte ambassadør- 
kvinner. Deres rolle er å være støttespillere for 
gravide i nærmiljøet og motivere sine med- 
søstre til å føde på en helseinstitusjon. 

For å sikre at kvinnene når fram til helse- 
stasjonen i tide, får de som må reise langt, 
tilbud om å komme og bo gratis i et ven-
terom til fødselen starter. Prosjektet omfatter 
også støtte til at kvinner som sliter med skade 

etter fødsel, får komme til spesialsykehuset i 
Addis Abeba over 50 mil unna. Av kvinner 
som opereres blir 90-95 % helt friske.

Livsviktig tilbud for de meste sårbare i 
Kamerun Balkossa er en avsidesliggende by 
på grensen til Nigeria. Dårlige veier kombin-
ert med terrortrusselen fra Boko Haram gjør 
den nesten utilgjengelig. Helsesenteret her er 
derfor svært viktig som det eneste helse- 
tilbudet for folk i området.

Senteret er bemannet av kun én sykepleier. 
Her utføres alt fra førstehjelp og helt en-
kle kirurgiske inngrep, til innleggelse og 
behandling av barn med malaria og infeks-
jonssykdommer. Barn blir vaksinert, kvin-
ner får hjelp under svangerskap og fødsel, 
og hiv-smittede kommer for både testing og 
behandling.

Håp blant fattige i Egypt
Fattigdom, rus, kriminalitet, dårlige helse- og 
skoletilbud og foreldreløse barn som lever på 
gata preger bydelen Helwan i Kairo i Egypt. 
Nettopp derfor spiller det diakonale senteret 
som SMR støtter en så viktig rolle med sitt 
tilbud om barnehage, yrkesopplæring, øye- 
operasjoner og andre helsetjenester.
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 Helseklinikken tilbyr fødselshjelp, konsultasjon 
hos lege, enkle operasjoner og ti sengeplasser. 
De har knyttet til seg leger og sykepleiere med 
ulik spesialisering. Folk får her rimeligere tjen-
ester enn hos private aktører, noe som er vik-
tig i et område der mange har lite å rutte med. 
Et mobilt team av øyespesialister reiser rundt 
og tilbyr undersøkelser og øyeoperasjoner. 

Det man helt konkret har søkt om støtte til for 
inneværende år, er laboratorieutstyr.

Nytt liv for Josephine
Josephine er mor til ni. Under den tiende fød-
selen oppstod omfattende komplikasjoner, og 
barnet var dødfødt. Dette var en stor sorg for 
både Josephine og mannen. I etterkant fikk Jo-
sephine sterke smerter og inkontinens. Venner 
og familie trakk seg mer og mer unna på grunn 
av lukten, men ektemannen ble hennes støt-
tespiller. Fistularammede blir ofte utstøtt av 

både ektemann, familie og lokalsamfunn, ja, 
til og med menighetsfellesskap. Grunnen er at 
de ikke lenger kan arbeide eller oppfylle ektes-
kapelige plikter, og fordi de lukter så sterkt 
urin. 

Visning av en informasjonsfilm i landsbyen 
var foranledningen til at Josephine tok kontakt 

med mor/barn-helseprosjektet. Gjennom fil-
men forstod de at det var hjelp å få. Josephine 
fikk tilbud om gratis operasjon og dekking av 
utgifter til reise og opphold på kirkens syke-
hus i Morondava. Operasjonen var vellykket. 
Livet begynte på ny for Josephine, slik det også 
gjør for mange andre som opereres for samme 
problem. 
 
Også de øvrige delene av dette prosjektet har 
fokus på å berge liv og helse for mor og barn. 
Det skjer gjennom at jordmødre både får op-
plæring og nødvendig utstyr til å være fød-
selshjelper samtidig som de motiveres til å 
sende kvinner til sykehus for å føde. Det skjer 
også ved oppfølging av mor og barn ved seks 
helsestasjoner på Madagaskar.
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Hønefoss SMR 40 år

4. april 2016 feiret  Hønefoss SMR 40 år.  Jeg fikk anledning til å være med på feiringen og 
komme med en hilsen fra SMR og fra misjonsarbeidet vi  er med i.

Vi var 13 personer samlet hjemme hos Bjørg Lien.   Hjemmet var pyntet til fest og en gjeng 
glade damer kom sammen for å feire denne dagen. Nydelig mat ble servert. 

Ella M Arnestad ledet samlingen.  Hun  har vært leder nesten siden starten.   De samles regel- 
messig rundt om i hjemmene og er en fast gjeng damer.  Denne spesielle dagen hadde de 
også invitert tidligere sogneprest Steinar Kaldheim og kona hans Henny.  Hun har også vært 
aktiv i med i gruppen mens de bodde i Hønefoss.  Og akkurat denne SMR-gruppa har de 
begge et kjært forhold til.  Han holdt andakt over temaet ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu 
Kristi Far.”  Denne fantastiske hilsen blir vi kjent med når det er dåp og når det er begravelse 
i kirken, ved begynnelsen og slutten av våre liv her i denne verden.  Og så passer det så godt 
også i en jubileumsfeiring. For denne gruppa i Hønefoss har et velsignet vennefellesskap i 
en kristen sammenheng.  Og det har betydning for hele arbeidet SRM er med i. 

Ella M. Arnestad fikk  en fin blomsterhilsen fra gruppa.   Hun er en omtenksom og omsorgsfull 
forbeder som betyr mye for mange.  

På bildet ser vi gruppa samlet. Sittende fra venstre på bildet: Bjørg Lien, Helga Løland, 
Kirsti Grøthe, Aaslaug Asheim,  Ingrid Marie Tangen, Henny Kaldheim, Torunn Aschim. 
Bak fra venstre: Karin Hagen, Ella M. Arnestad og Solveig Mosskull.

Torbjørg V. Andersen
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23.mai hadde SMR Elverum sin årlige som-
meravslutning hos Maria Holtet på Våler i 
Solør. I tillegg til gruppemedlemmene, kom 
to sykepleiere fra nabolaget og Hilde (daglig 
leder) fra Oslo. Til sammen var vi ni stykker. 
Det var en vital forsamling som møttes til lov-

sang, andaktsord, informasjon om SMR i dag 
og bønn for dem som står på bønnekortet. Vi 
samtalte om behovet for bønn i vårt eget og 
misjonsarbeidene ute sin hverdag. Hvordan få 
med unge, var vi også opptatt av.

Alle savnet nok liljekonvallene som Maria 
bruker å pryde bordet med på dette møtet. Men 
siden datoen var framskyndet to uker, pga Hil-
de sine studier, var det for tidlig. Bordet var 
likevel så vakkert pyntet med blomster og lys. 
Ingeborg Hjerpeseth (kasserer) ledet møtet 
med stø hånd. Hun kunne ikke i sin tid huske 
å ha hatt besøk fra SMR kontoret, men dette 
var så inspirerende for oss alle, så det frister til 
gjentakelse.

Hilde Masvie Ydstebø

Sommeravslutning hos Maria Holtet på Våler i Solør

Jeg heter Siri Nyen. Jeg er 40 år gammel, gift med Eirik og mamma til Benjamin 2 år. Jeg er 
utdannet intensivsykepleier og jobbet mange år på Lovisenberg sykehus – først 
som vanlig sykepleier, så intensivsykepleier, også som fagsykepleier. For en del år siden 
tok jeg en master og fikk i etterkant jobb som høgskolelektor på VID - Diakonhjemmet. De siste 
årene har jeg derfor jobbet som lærer for sykepleiestudenter. Det har vært veldig spennende og en 
litt annen måte å jobbe på. Jeg har vokst opp som misjonærbarn i Kongo (tidligere Zaire). Helt 
siden jeg kom tilbake til Norge og ble ferdig med videregående har jeg hatt lyst til å dra ut og 
jobbe. Det var en av grunnene til at jeg ble sykepleier - jeg tenkte at det var et yrke det var lett å 
bruke i utlandet. Jeg ble kjent med Eirik da vi begge jobbet for FN på et norsk feltsykehus i Tsjad. 
Jeg jobbet ved intensivavdelingen på sykehuset, og han var vannrenser. Han hadde også en drøm om 
å jobbe ute, og han var kristen. Dette var to av årsakene til at jeg valgte ham. Nå skal vi altså ut å 
jobbe som misjonærer for NMS på Madagaskar. Den gamle norskeskolen er gjort om til et kultur- og 
kompetansesenter med museum og arkiv. Der holdes det også ulike kurs, blant annet språkundervis-
ning i engelsk og gassisk. I tilknytning til senteret så tar vi også imot norske studenter som skal ha 
praksis innen sykepleie, læreryrke, diakoni, ergoterapi og liknende. Min jobb blir å tilrettelegge prak-
sis for disse studentene og veilede de. Eirik skal mest sannsynlig være assisterende leder på senteret, 
og samtidig være med i noen andre prosjekter. Benjamin skal etter planen gå i en gassisk barnehage. 
Vi gleder oss veldig, samtidig som vi også er spente – selvsagt! Om noen har lyst til å for oss, så 
hadde det vært flott – vi trenger det! Helt konkret så be gjerne om at vi som familie skal ha det bra 
sammen, at vi skal få gode relasjoner der nede, og at jeg skal få være en god veileder for studentene.  

Med vennlig hilsen Siri Nyen



9

Ivrige ambassadørkvinner i Etiopia
Sabsabe Kaba og Soyame Balo bor i Kamashi i 
Blånildalen og er såkalte ambassadørkvinner. De 
har begge mistet barn ved fødselen og gjør nå en 
innsats for at gravide medsøstre skal unngå den 
samme vonde opplevelsen.

Tekst og foto: Sonja Angela Küspert
SABSABE bor ganske nær byen sammen med man-
nen sin og fire barn. Den femte fødselen hennes var 
vanskelig, og barnet var dødfødt. Sabsabe fikk en 
fistelskade og dermed problem med å kontrollere 
urin og avføring. Etter et halvt år ble hun operert 
og er nå frisk.

I oktober 2015 fikk hun opplæring som ambassa-
dørkvinne og har til nå besøkt 17 gravide kvinner. 
Fem har allerede født; fire av dem ved et helsesen-
ter. Ett av barna var dødfødt, men alle kvinnene er 
friske. Den femte fødselen skjedde hjemme siden 
den kom på en helligdag og den gravide ikke fikk 
kontakt med helsesenteret. Heldigvis gikk det fint.

Sabsabe får ikke lønn for arbeidet, men hun har fått 
et lite lån for å kunne skaffe egen inntekt og har nå 
kjøpt seg tre geiter. Den ene geita mistet dessverre 
killingen. De andre to er drektige og skal snart få 
avkom.

SOYAME er enke og bor ganske langt unna byen 
sammen med sine tre barn. Hun har vært gravid ni 
ganger, men bare de tre første barna lever. Ved de  
neste seks fødslene var alle barna dødfødte, og ved 
den siste fødselen fikk hun i tillegg en fistel som 
hun levde med i sju år før hun ble operert.

Soyame er i dag ambassadørkvinne og har besøkt 
sju gravide. En av disse har allerede fått en gutt, født 
ved helsesenteret. Med lånet hun fikk fra prosjektet 
valgte Soyame å selge drikkevarer hjemme og har 
en inntekt på omtrent 40 kroner ukentlig. Pengene 
bruker hun til å dekke de daglige utgiftene, og noe 
er plassert på sparekonto i banken.

TI AMBASSADØRKVINNER er aktive i området, 
og ingen har så langt møtt negative reaksjoner fra 
kvinnene de tar kontakt med. De gravide er glade 
for å få besøk og råd, og noen menn følger til og 
med konene sine til helsestasjonen. Ingen har hittil 
nektet å benytte seg av tilbudet om oppfølging der. 
Forhåpentligvis fortsetter det slik.

Tekst og foto: Sonja Angela Küspert
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Landsmøte til Sykepleiernes Misjonsring (SMR) 
i Ulsteinvik 16.-19.juni

SMR hadde sitt landsmøte på Sunnmøre 
Folkehøgskule i Ulsteinvik 16.-19.juni. 
I samarbeid med SMR sitt landsstyre (LM) 
hadde SMR- gruppen i Ulstein invitert 
til Landsmøte på Sunnmøre. Denne gruppen 
hadde forberedt LM godt og gjennomførte 
LM på en glimrende måte både gjennom 
åndelige og praktiske oppgaver.

En stor takk til Ulstein gruppen! Volda og 
Ørsta gruppen var medhjelpere under LM! 
SMR sine landsmøter er hvert tredje år. 
Syttien delegater var møtt frem under 
Temaet: Håp. Bibeltimene og kveldsmøtene 
var åpen for andre enn delegatene. Wenche 
Lunde holdt bibeltimene og talte til inspirasjon 
og åndelig oppbyggelse over Temaet: Jesus 
Kristus, mitt håp – vårt håp – verdens håp. I 
bibeltimene og kveldsmøtene var det innslag 
av misjonærene Else Vatne, Anne Britt Eines, 
Kristin og Eirik Bøler og Marit Rasmussen. 
I disse innslagene får en et glimt fra 
misjonærene og deres arbeid som er støttet av 
prosjektmidler fra SMR. Dette er misjon «Gå 
derfor ut»….sa Jesus.

På den store misjonskvelden på lørdag talte 
misjonær Johanne Leinebø. Hun fortalte grip-
ende fra arbeidet og opplevelsene hun hadde i 
misjonsarbeidet sitt der hun konkret hadde fått 
bønnesvar i en svært vanskelig situasjon i ett 
møte med en person i en landsby. Tur til Kjeld-
sund leirsted (NMS) og Leikanger kirke var en 
flott opplevelse. Årsmøte delen hører også til 
i LM. Valg av ny leder ble Reidun Haugen 
Dalseth. Styremedlemmer ble : Marit Hovde 
Syltebø, Solveig Granseth, Ester Nygaard 
Røen og Torunn Tvedt. Varamedlemmer 

Joy Ingrid Gullestad Røyseland og Reidun En-
gene. Treårs-melding og regnskap ble godkjent. 
Det ble også samtale om arbeidet videre i 
SMR. Torbjørg Vikingsdal Andersen 
ble takket av etter to perioder som lands-
styreleder. Landsmøtet er invitert til 
Stemnestaden i Grinde, Tysvær kommune 
13.til 16.juni 2019.

Referent Torunn Tvedt

Else Storaas Vatne og Torbjørg V Andersen

Familien Knotten deltok på misjonsfesten
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Bibeltimen i kapellet på folkehøgskulen

Flaggborg på misjonsfesten Torbjørg ønsker det nye styret lykke til

Torbjørg V Andersen blir takket av som styreleder av 
daglig leder Hilde M Ydstebø

Bibeltimen i kapellet på folkehøgskulenBibeltimeholderen Wenche Lunde
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Kjære dere i Sykepleiernes Misjonsring.
 
På vegne av NLM Mongolia vil jeg takke så mye for 
at dere har valgt å støtte prosjektet SYSS (Strengt
heningYouth’sSocialStanding) også gjennom 2016. 
Deres økonomiske støtte er av uvurderlig betydning. 
Den dekker faktisk utgifter til prosjektdriften  
gjennom hele 2016.

I forrige uke var jeg på arbeidsreise til Ulaanbaatar. 
Der fikk jeg ferske opplysninger fra prosjektet og 
dets ansatte. Lederen for SYSS, Ch.Amartungalag, 
ba meg samtidig hilse så mye til dere i Sykepleier-
nes Misjonsring. Hun er svært takknemlig for den 
økonomiske støtten dere gir, og setter også pris på 
forbønn for prosjektet.

Prosjektet SYSS har sin base i forsamlingen Bayariin 

Medee Christian Church (BMCC). Dette er NLMs 
samarbeidskirke i Mongolia. BMCC i Ulaanbaatar 
startet en liten organisasjon som kunne implementere 
forsamlingens sosiale arbeid inn mot samfunnet. 
Organisasjonen kalles «Foundation for Family 
Development and Education», og denne organisa-
sjonen startet SYSS fra og med september 2014, 
med støtte fra NLM.

De to viktigste målgruppene for SYSS er elever 
ved skole #48 i Ulaanbaatar, samt tenåringer og 
unge familier i et underdistrikt i en av bydelene i 
Ulaanbaatar.

Det er to ansatte i prosjektet, lederen Ch. Amar-
tungalag og sosialarbeider/psykolog G.Altantogos. 
De to utgjør et flott team. Sammen tar de seg av det 
meste av undervisning og kursaktivitet. Samtidig har 

Hillsen fra Mongolia

Munkhzaya, 16 år
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de også et bønneteam av frivillige fra forsamlingen i 
ryggen. Medlemmene i bønneteamet er noen av de 
viktigste støttespillerne for arbeidet i SYSS, men 
også for andre sosiale aktiviteter i forsamlingen. 

De to ansatte forteller: Ved skole #48 fokuserer 
vi mest på elevene i 9.-12.klasse. Vi underviser i 
ulike emner der elevene får hjelp til å mestre livet 
og hverdagen, og å ta gode valg for framtiden. 
Særlig har vi fokusert på ulike karaktertrekk, som 
det å være oppmerksom og ta gode valg, det å være 
lydig mot overordnede, og tilgivelse. Iblant blir vi 
invitert med på foreldremøter. Vi var på et slikt møte 
på tirsdag. Der lyttet vi først til foreldrenes klager på 
skole og elever. Så fikk vi muligheten til å komme 
med råd. Da fokuserte vi på hvordan foreldrene selv 
kan involvere seg mer i barnas hverdag, sette av fast 
tid til å møte og snakke med sine barn, hjelpe dem 
med å sette grenser for seg selv, og slik sett bli bedre 
foreldre. Det hele endte med at foreldrene ba om oss 
kurs for seg selv. De innså at de hadde mye å lære!

Vi prøver å bruke muligheten vi har så godt vi kan. 
Etter hver time vi har, tilbyr vi elevene å ta per-
sonlig kontakt hvis de trenger råd og veiledning. 
Vi inviterer også elevene til aktiviteter i kirka, for 
eksempel til engelsk-klubb og sportsaktiviteter. 
I kirka har vi også hatt kurs om sex og samliv eller 
andre særlige tilstelninger som skoleelevene 
har blitt invitert til. Slike ganger er bønneteamet 
på plass, og også ungdomsledere fra kirka. Ved 
hjelp av disse får vi bedre kontakt med enkelt-
elever. Noen er blitt nådd gjennom arbeidet, og to 
ungdommer går nå fast i kirka. Noen andre har 
funnet sin plass i andre kirker. Her er hva to av 
elevene selv sier om undervisningen:

Munkhzaya, 16 år:
Jeg har lyst til å bli økonom. Undervisningen i dag 
ga meg viktige tips når jeg skal velge hvilken skole 
jeg vil gå på for å bli økonom.
Tidligere har denne kursholderen også undervist 
oss om andre emner, hvordan vi skal organisere ti-
den vår, og hvordan vi skal ha det bedre sammen i 
familien og ellers. Jeg synes at undervisningen er 
interessant, og veldig viktig for hele livet.

Hangarid, 16 år: 
Jeg vet ikke riktig om jeg kan forklare hvorfor denne 
timen var bra. Men jeg likte undervisningen. Og vi 
trenger å lære å tilgi hverandre – overalt hvor vi er. 

Gunn Andersson
 

Vi har fått inn tre nye navn på bønnekortet:

Kristin i Midt-Østen

Iren Eiken, Peru

Siri Nyen på Madagaskar (Siri har vi fått en 
hilsen fra, les side 8)

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

Bønnekort
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Solbjørg Pilskog, født 04.12.1930 i Hjørungavåg, 
døde 30.05.2016.

Solbjørg var utdannet sykepleier, senere, under «hjemmeopphold» 
tok hun både jordmor- og helsesøsterutdannelse.

Hun reiste ut som misjonær, utsendt av NMS, til Kamerun første 
gang i 1961. Hun tjenestegjorde på 5 forskjellige misjonsstasjoner, 
på sykehus, helsesentre og barnehjem. Lengst tid var hun i Gadjiwan 
hvor hun kom i 1973. Med unntak av noen «hjemmeopphold» 
tjenestegjorde hun ved helsesenteret der til 1999. Senere reiste hun 
ut som frivillig 6 mnd i året frem til hun falt på sin post påskeaften 
dette år. Hun ble evakuert hjem til Norge og døde på sykehjemmet 
i Hareid.

Solbjørg er godt kjent av «Misjonsringens» lesere. Hun hadde en god penn og formidlingsevne 
og var en flittig skribent i bladet vårt. Når hun var på «hjemmeopphold» var hun alltid villig til å 
besøke misjonsforeninger, skoler og lag av ymse slag. Å formidle misjonsinformasjon lå henne 
på hjerte helt til det siste.

Solbjørg fikk en lang tjeneste i Kamerun, ble en livtidsmisjonær. Hun elsket folket og livet i 
Gadjiwan, der ønsket hun å leve. Hun var også elsket av folket og hørte til der. Gjennom sin 
tjeneste i sykearbeidet fikk mange, mange et verdig liv og varig håp. Å arbeide for å bedre folks 
helse og forkynne til frelse, gikk hånd i hånd for Solbjørg.

For sin tjeneste som misjonær fikk Solbjørg flere utmerkelser: Kongens fortjenstmedalje i sølv, 
Rotary Klubbens Paul Harris utmerkelse, Kulturpris fra Hareid Kommune og Kvinneprisen for 
Ulstein og Hareid for sin innsats for fattige kvinner i Kamerun.   

Vi takker for Solbjørg’s  lange og trofaste tjeneste og lyser fred over Solbjørg’s gode minne.           

      

         Eli Vollen

Til Minne
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Diakonisse Irene Kalnes Nilsen døde den 24.02.16 
på Diakonhjemmets sykehus etter kort tids sykeleie.

Irene var født den 17.09. 29 i Sarpsborg som eldst av to søstre. Etter 
ex.artium i 1948 startet hun samme høst på sykepleierutdanningen 
ved Diakonissehuset i Oslo. Hun gjennomgikk diakonissekurset i 
1956 og ble vigslet til diakonisse samme år. I 1959-60 gikk hun 
lærerlinjen ved Norges sykepleierhøgskole. I 1972 tok hun grunnfag 
i pedagogikk.

Som ung hadde Irene tjeneste ved flere sykehus. I nærmere 30 år 
arbeidet hun i sykepleieutdanningen - den lengste tiden ved Aker 
sykepleierskole, der hun var rektor i nesten 20 år. Hennes siste 
arbeidsplass var ved fylkeslegens kontor i Oslo.

Ved siden av sitt engasjement for sykepleierutdanningen var det misjonsarbeid som var Irenes 
store interesse. Hun var engasjert i flere misjonsorganisasjoner. I Oslogruppen av SMR var hun 
aktiv gjennom mange år - også som leder. Så lenge hun kunne deltok hun trofast på møtene. 
Hun spilte piano og var den som akkompagnerte til sangene.

Vi takker for engasjement og hva hun betydde gjennom så mange år.

Ved begravelsen i Lovisenberg kirke var det ønsket en gave til Sykepleiernes Misjonsring.

For Oslogruppen

Anne Elisabeth Hauen

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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B ØKONOMI
ECONOMIQUE

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.

Fra 21. – 23. Oktober deltar 
Misjonsringen med stand på 
Nordisk Kvinne Konferanse 
i Kristiansand. Mer informasjon 
om konferansen finner du her: 
http://kvinnerinettverk.no/events/
nordisk-kvinnekonferanse-2016/


