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Under temaet Tro var vi samlet til Landsmøtet 2019 på Stemnestaden, Grinde nær 
Haugesund 13.- 16.06.  Hovedtaler disse dagene var Aud Karin Kjølvik Ringvoll. 
Hun hadde bibeltime med temaet: Troens hovedperson – Når troen utfordres 

En stor takk til alle dere som møtte der! Fantastisk å møte ivrige SMR`s bønnekvinner 
til noen rike dager i bønnefelleskap og under Guds Ords hørelse. Noen hadde reist langt. 
Delegater fra nord til sør. Misjonærer som står på bønnekortet vårt deltok med ferske 
innlegg fra misjonsprosjekter; Elisabeth Bredvei fortalte fra Prosjektet Mental Helse 
i Indonesia. Mirjam Bergh, Nepal, Kristin fra Jordan, Kristin fra Ebeneserhjemmet, 
Israel, Else Vatne.

Festmøtet lørdag ble et inspirerende misjonsmøte der Turid Dahl delte minner fra 
misjonsvirksomheten sin blant gatebarn i Brasil gjennom mange år. 

Landsmøtet ble avsluttet med gudstjeneste i Aksdal kirke med sogneprest/misjonsprest 
Geirmund Lygre. God kollekt til SMR kom inn under gudstjenesten.

Etter ordinære årsmøtesaker som årsrapporter, rekneskap og styrevalg ble det tid til 
samtale om arbeidet. Det ble en gode stund der det kom frem gode erfaringer fra grupper 
og enkeltpersoner. Om to år er det 100-års jubileum for SMR. Dette jubileet ønsker vi 
blir markert på Lovisenberg der SMR startet. Neste landsmøte blir i Stavern.

Takk for godt styresammarbeid til Reidun Haugen Dalseth som tredde av som leder. 
Takk til Reidun Engene som også valgte å gå ut av styret. Takk til nytt styre, gleder 
meg til sammarbeid i tre nye år med dere gode medarbeidere. Takk også til Frøydis 
Vestbøstad som trofast redaktør av Misjonsringen. En stor takk til vår gode daglige 
leder Hilde M Ydstebø 

Rik velsignelse fra himmelens Gud ligger igjen etter dette Landsmøte. Mange bønner 
har steget opp til den Allmektige både under forberedelse og gjennomførelse av dette 
fantastiske gode Landsmøte. 
 
Søster hilsen 
Torunn Tvedt, landsstyreleder

Leder
Takk – Tro – Velsignelse
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Tilgivelse var nylig tema for prekener i menigheten vår. Hendelsene i Bærum i august 
setter tilgivelse på dagsorden på en helt spesiell måte. Vi utfordres på flere måter, 
som samfunn, fellesskap og personlig. Vårt behov for nåde og tilgivelse er del av 
vår hverdag.

Noe av det jeg setter høyest i kristen tro, er løftet om Guds tilgivelse. Igjen og igjen kan 
jeg komme til Gud i bønn og be om tilgivelse. Gud kommer oss i møte for Han er nådig 
og rik på miskunn. Jesu forsoning setter oss fri og gir oss hver gang en ny sjanse. Jeg 
trenger Guds tilgivelse. Andre trenger ikke bare Guds, men også min tilgivelse.

‘Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere’ ber vi i Vår Far. Flere steder ref-
ererer evangeliene til Jesu veiledning til disiplene om hvor viktig det er for oss kristne å 
tilgi hverandre (Lukas 23:33-34, Markus 11:25, Matteus 6:14-15, og Matteus 18.21-
35). Hvorfor er det så vanskelig å tilgi andre? Kan hende tenker vi:

• Den andre fortjener ikke å bli tilgitt
• Litt korreksjon og hevn må til for at det som skjedde skal nulles ut
• Om jeg tilgir den andre setter jeg meg selv i en sårbar posisjon
• Når jeg tilgir kjennes det som om jeg godkjenner den andres handling
• Den andre har ikke spurt meg om tilgivelse
• Jeg ser ingen tegn til anger.

Kan hende ser du flere grunner til at det å tilgi andre møter motstand. Å tilgi kan være 
en vanskelig prosess, og av og til må vi bare si: ‘Gud, dette klarer jeg ikke uten din 
hjelp, kan Du tilgi?’ Om det å tilgi kommer som et krav til oss oppleves det som enda 
en byrde. Vi kan overgi det til Herren. Gud valgte å tilgi meg. Det er enormt stort. 
Mine utfordringer blekner til sammenligning. Hva om Gud brukte samme standard i sitt 
møte med meg?

Jeg tror Jesu oppfordring til oss om å tilgi andre ble gitt for å sette oss fri. Bevare oss 
fra bitterhet og uoppgjorte forhold. Vi kan velge å slippe tak. Vi kan velge å si ‘Dette, 
Gud, må du Gud dømme i’. Vi glemmer ikke det som skjedde. Vi lever videre med sår 
og arr. Men vi kan velge å legge bort ‘retten’ til hevn og nag, legge det bak oss. 
Efeserne 4:32 ‘Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre. Slik Gud 
har tilgitt dere i Kristus’.

La oss velge å tilgi og be Gud om hjelp og styrke.

Hilde Masvie Ydstebø

Andakt
Tilgivelse
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Begge er de mennesker, skapt av Gud med 
lik verdi 

Jon heter han. Voksen mann, uten familie. 
Iallfall uten familie som bryr seg. Moren lever 
enda, og han har tre søsken og flere onkelbarn. 
Han er ikke så mye med dem, dessverre. Selv 
om de bor i samme hus. Jon er nemlig syk. Det 
begynte da han studerte. Etter det, klarte han 
ikke å begynne å jobbe. Det er nå et par titalls 
år siden han fikk diagnosen sin. Psykisk syk, 
ikke noe mer spesifikk diagnose enn det. Han 
tar jevnlig medisiner, så lenge de har det på det 
offentlige helsesenteret i nabolaget. Når de går 
tom, går også Jon tom, tom for krefter, følelser 
og mening. 

Familien til Jon ser lite verdi i Jon. Han er en ut-
giftspost. Familien føler de gir mye, men får lite. 

Slik har det vært i lange tider nå. De begynner 
å bli slitne, det gjør Jon også. Han trenger 
hjelp til det meste. Han er svak og hjelpeløs. 
Familien jobber fra morgen til kveld, for å få 
mat på bordet hver dag. Likevel er det ikke 
alltid nok mat til alle, og Jon er den siste som 
får lov til å forsyne seg.

Så ringer telefonen til Sam, en av våre ansatte 
i prosjektet. Det er familien til Jon som ringer 
for å be om hjelp. Jon er allerede kjent for Sam. 
Han har ofte vært på hjemmebesøk, for å hjelpe 
med medisiner, mat og hygiene. Denne gangen 
er det annerledes. Jon er helt uten krefter. Han 
er alvorlig syk, og familien vet ikke hva de kan 
eller vil gjøre. 

Sam blir slått i bakken av synet som møter 
han når han kommer inn døra. Jon ligger på 

Mental Health prosjektet i Indonesia

’Jon’ får seg et etterlengtet måltid.
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gulvet helt maktesløs, skitten og nesten uten 
klær. Men Jon er takknemlig for å se Sam, 
fordi han vet at Sam bryr seg. Sam har ikke 
bidratt med mye penger eller gjenstander, men 
han har bidratt med seg selv, med kjærlighet, 
tilstedeværelse og respekt. 

Sam tar med seg Jon til sykehuset for behan-
dling. Dessverre dør Jon bare få dager etterpå. 
Det gjør inntrykk. Ikke bare for Sam, men for 
alle i teamet, for familien og hele nabolaget. 
I etterkant kommer flere mennesker og takker 
Sam for den omtanken han hadde for Jon. For 
kjærligheten gjennom gjerning og verdien han 
viste for Jon. Begge er de mennesker, skapt av 
Gud med lik verdi.

NLM Indonesia har jobbet med mentalt syke 
siden 2014, og helt siden da har Sykepleiernes 

Misjonsring støttet våre prosjekter for å øke 
verdigheten til mentalt syke i Medan. I år har vi 
et pilot-prosjekt i et spesifikt område i Medan. 
Vi ønsker å skape relasjon og tillit inn i lokal-
samfunnet. Sammen med lokale samarbeids-
partnere skal vi forme et langtidsprosjekt. 
Vi jobber for å øke bevisstheten rundt men-
tal- helse og mental sykdom, og ønsker å se 
mennesker med psykisk lidelse reintegrert i 
samfunnet. Vi ønsker gjennom prosjektet å 
skape verdighet for mennesker med psykiske 
lidelser i Medan, Indonesia.

Marthe Dyve, NLM

Marthe Dyve sammen med deler av mental helse teamet og lokale samarbeidspartnere på det lokale helsesenteret.
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SMR er medarrangør for denne konferansen. 
Vi oppfordrer alle som har anledning til å melde seg på.
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Takk fra Den Norske Israelsmisjon
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Takk fra Tabitha Foundation

Amanura Clinic - Bangladesh

Kjære gode medarbeidere i SMR,
Tusen TAKK for den stror bevilgningen på kr. 30.000 i 2019 til Amnura Clinic i Bangladesh. 
Pengene er mottatt på BSF’s konto den 4. juni og videresendt til Tabita Foundation som egen 
overføring.

Vi økte om støtte til bygging av nytt klinkbygg og hele beløpet er øremerket dette bygge-
prosjektet. Planleggingen har gått over et par år. Det har vært litt problemer med naboer som 
okkuperte deler av tomta, men med full støtte fra de lokale myndighetene så går det mot en 
grei løsning. Selve byggearbeidet startet den 24. mars i år og hovedbygger blir på 140 x 40 
fort. Vedlagt et par bilder fra det pågående arbeidet.

På Adompur strever vi fortsatt en del, men på Amnura går det veldig bra. Det er egentlig litt 
oppsiktsvekkende at vi i 2018 klarte å drifte klinikken med et lite overskudd i regnskapet. 
På sikt håper vi å kunne drifte begge klinikkene i balanse. Når vi åpner ny klinikk på Amnura 
med gode fasiliteter er det vårt håp å etablere et godt helsetilbud for lokalbefolkningen og 
samtidig være et kristent vitnesbyrd om Guds kall til tjeneste for vår neste.

Igjen stor TAKK for samarbeid, støtte og forbønn!

Daglig leder Stephen Soren (med rød skjorte) General Superintendent i BNELC Rev. Amin Hembrom
foran grunnstein for Amnura Mission Hospital
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Hilsen fra Kongo

      Bukavu, 10. mai 2019

Kjære venner!

Jeg har hatt bursdag denne uka, og det setter alltid igang tanker og refleksjoner. 
Tiden er dyrebar. Livet er en ressurs vi ikke får tilbake, som vi må forvalte med omhu.

Har hatt mye besøk i det siste - og det setter også igang tanker og refleksjoner. Alltid 
givende å høre hva friske øyne ser og oppfatter i det som fort blir en blindsone av en 
hverdag for meg.

Noen kvinner har sterke historier om legedom og håp. Andre kvinner forteller 
hjerteskjærende om hvordan de fortsatt er midt i den rå smerten.

Slik var det også da jeg var i Kalonge forrige uke sammen med bl.a. psykolog Miracle.

For en nåde det er å få være en del av Kristi kropp som strekker ut en hånd til disse 
kvinnene. En hånd som kjærlighetsfullt rører ved kvinnene, som griper dem og løfter opp!

Takk til hver og en som er med å gir - gir økonomisk støtte, forbønn, kjærlighet!

Takk til hver og en som er med og utgjør Kristi kropp, Kristi utrakte og legende hånd.

Varme hilsner fra
Ingrid Schärer Østhus
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Rehema (36) bor på et avsidesliggende sted uten 
tilgang til helsetjenester. Nå håper hun på en bedre 
fremtid for barnet sitt. 

Vi møter Rehema i Endanawish, som er en 20  
minutters flytur fra Haydom. Landskapet i dette 
området er tørt. Flystripen ligger rett ved et lite fjell 
med en innsjø i nærheten. Landingen er vanskelig 
med en skarp sving, og ofte er det stor vindstyrke. 
Det er umulig å komme hit med bil.

Måtte gå i fem timer
Det er tidlig formiddag og sola skinner. Sammen 
med sykepleier og tolk, Sinorina, setter vi oss ned 
og snakker med Rehema, mens hun holder sin seks 
måneders gammel baby tett inntil seg. 

–  Jeg er glad for at dere kom i dag, slik at vi kan få 
hjelp. Jeg drømmer om en lys fremtid og god helse 
for barnet mitt. 

Rehema forteller at hun måtte gå i fem timer for å 
komme hit, og at hun er svært takknemlig hver gang 
hun hører flyet komme.  

Mens vi prater, kommer landsbyhøvding bort. Han 
sier at kvinner og barn har begynt å stille seg i kø, 
og at vi må komme. Han tar oss med til en nedslitt 
bygning, som ligger 50 meter fra flystripen. 

Her skal klinikken settes opp, men før alt begynner, 
gir sykepleier Sinorina viktige beskjeder til de 
oppmøtte kvinnene.

Setter opp mobile klinikker 
En gang i måneden flyr MAF fra Arusha til Haydom 
sykehus for å hente et team med sykepleiere og 
annet helsepersonell, som setter opp mobile 
klinikker på isolerte steder. 

 I løpe av tre dager safari besøker helseteamet åtte 
isolerte landsbyer for å hjelpe og undersøke gravide 
kvinner, vaksinere barn og behandle syke. 

–  Det vi gjør her i dag har en stor betydning 
for fremtiden for disse barna og kvinnene, sier 
MAF-pilot Kirstein Combrink.

Det er viktig å forebygge
Mellom 1300 og 1500 mennesker får oppfølging 
på hver safari, noe som gjør prosjektet nyttig, 
bærekraftig og effektivt. Gjennom prosjektet får 
lokalbefolkningen på isolerte steder i Tanzania 
helsetilbud som de ellers ikke ville ha fått. I dag 
kom det kom det 92 pasienter til Endanawish, 
hvorav 44 kvinner og 48 barn.

–  Det er ikke ofte det skjer spektakulære ting her. 
Det er ingen store katastrofer som vi må svare på 
eller flyktningleirer i området. Det vi gjør her er 
først og fremst forebyggende arbeid. Vi hjelper 
sårbare kvinner og barn til et bedre liv gjennom 
vaksinasjon, selv om vi også behandler syke, 
forteller Kirstein.

Før MAF begynte med medisinsk safari var det stor 
spedbarnsdødelighet i området. 
 – Hvis vi hadde trukket oss tilbake nå, ville 
ingen ha blitt vaksinert, og det ville ha blitt et 

Medisinsk safari i Tanzania
-et forebyggende arbeid

Rehma
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polioutbrudd innen to år, tror Kirstein og legger til: 
– Det er en stor verdi å fortsette med dette arbeidet, 
og det å ha flyoperasjoner til isolerte steder i 
Tanzania er svært meningsfullt og livsviktig, 
avslutter han. 

  Tekst og foto: Frode Nordahl

MAF i Tanzania
MAF har vært operative i Tanzania siden 1957. Til tross for at det har vært 
en positiv utvikling i Tanzania de siste tiårene, er landet fortsatt et av verdens 
fattigste. Gjeldsbyrden landet har opparbeidet seg veier tungt på nasjonen, og 
helse og utdanning krever store investeringer. MAF bistår med lufttransport og 
har i dag to fly i landet. 

SMR støttet Haydom Medical Flights i 2019
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Torsdag:
Det var 70 stk tilstede på åpningsmøte. Torunn 
Tvedt ledet kveldens møte. Ordfører i Tysvær 
kommune, Sigmund Lier ønsket velkommen til 
kommunen sin. Daglig leder på Stemnestaden, 
Bodil Høie ønsket oss velkommen til leirstedet. 
Randi Nysæther overbrakte hilsen fra Lærernes 
Misjonsforbund. Taler på landsmøte var Aud  
Karin Kjølvik Ringvoll. 

Tema på landsmøte var tro. 
Misjonær Elisabeth Bredvei fortalte fra arbeidet i 
Medan, Indonesia. Betania Musikklag, Haugesund 
sang. 

Fredag:
Første hele dag på landsmøtet var viet 
landsstyresaker og forhandlinger. Men dagen 
ble startet med morgensamling, frokost og 
bibeltime. 53 stk var tilstede og hørte hilsen 
fra sundhetspleiernes forening sin formann Birthe 
Dueholm ha en hilsen fra vår danske søster- 
organisasjon og vår bibeltimeholder Aud Karin 
Kjølvik Ringvoll snakke om troens hovedperson, 
Jesus. 

Forhandlingene gikk rolig for seg.  Treårsmelding 
og regnskap ble gått gjennom. Vi hadde valg og 
det nye styret består nå av; Joy Røyseland, Marit 
Rasmussen, leder Torunn Tvedt, Ester Nygård 
Røen, Solveig Granseth, Marit Hovde Syltebø og 

Landsmøtet 2019 på Stemnestaden

Fotograf: Palle Ydstebø
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Ester Vinnem. En god prat om SMR sin framtid 
hvor gode historier ble delt til stor oppmuntring. 

Kveldsmøtet ble viet oppmerksomheten mot 
sensitivt arbeide. Spennende å høre hvordan 
helsearbeid og evangelisering går hånd i hånd. 

Og hele dagen ble vi godt traktert fra Stemnestadens 
gode kjøkken.

Lørdag:
55 stk var til stede på lørdagens bibeltime og hørte 
Aud Karin snakke om når troen utfordres. Bibelen 
er full av ærlighetsteologi. Vi må våge å tro, på 
ordene og på løftene. Vi har ti fingre, akkurat nok til 
å si på hver finger: “Se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende.”

Mange av landsmøte deltakerne var med på busstur 
lørdag. Vi var heldige med været og hadde en flott tur. 
Guide på turen var Geir Toskedal og han hadde masse 
interessant på hjertet. Vi stoppet på Steinsfjellet, 

Haraldshaugen og hadde lunch på Karmøy 
Folkehøgskole. 

Et av høydepunktene på landsmøtet er misjons- 
festen lørdag kveld. Da var det festmiddag først 
med påfølgende møte. Turid Dahl talte og vi hadde 
glimt fra noe av NMS sitt arbeid. Flaggborgen er 
alltid et syn og vi har fokus (som alltid) på bønn. 

Søndag:
Etter nok en nydelig frokost var det klart for 
Gudstjeneste i Aksdal kirke. Sokneprest i 
Aksdal, Gjermund Lygre var forrettende prest. 
SMR fikk kollekten på kr 14.702,-

Så var det middag og avslutning på Stemnestaden. 
Vi er invitert til neste landsmøte på Stavern 

Folkehøgskole 16.-19.juni 2022. Om to år er SMR 
100 år og det vil bli markert på Lovisenberg i Oslo i 
september 2021. Takk for et godt landsmøte til alle 
som var der.
Frøydis Vestbøstad, Redaktør
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Kjære medsøstrer i SMR,

Det har vært stille lenge fra min side og en 
grunn er at prosjektaktivitetene i Safe Motherhood 
prosjektet nesten stoppet opp de siste månedene 
grunnet politiske og etniske uroligheter i 
prosjektområdet. Dermed var det lite å fortelle 
om. Nå har situasjonen heldigvis forbedret 
seg og aktivitetene tas opp igjen. Prosjektlederen 
Desalegn er tilbake i lavlandet i Kamashi, hvor 
prosjektkontoret er.

I juli gjennomførte han to workshops. Én av dem 
skulle ha blitt gjort i fjor, men grunnet urolighe-
tene måtte den forskyves. Det gjaldt en opplæring 
av 23 utvalgte personer, 21 kvinner og 2 menn, 
bosatt spredt over hele Kamashi sonen. De fleste av 
deltakerne tilhører ”Health Development Army”, en 
gruppe hvor medlemmene blir valgt ut av kvinner. 
Distriktet valgte ut disse 23 for å oppgradere deres 
kunnskaper om helse. Etter opplæringen skal disse 
personene videreformidle det de har lært til 
folk i deres nærmiljø; de er frivillige og får 
ikke lønn. De skal oppmuntre gravide kvinner 
til å gå på svangerskapskontroll og å føde ved 
en helseinstitusjon. De lærte også om hygiene 
og sanitære forhold, skadelige tradisjoner,  
familieplanlegging og helseproblemer.

På samme tid på et annet rom hadde 44 statlige 
helsearbeidere, ”Health Extention Workers”, kurs. 

Alle av dem er kvinner. De hadde nesten samme 
emner som de 23 fra ”Health Development Army”, 
så noen ganger kunne begge gruppene blandes.

Grunnet urolighetene de siste månedene (nesten et 
helt år) gikk dessverre også antallet kvinner som 
fødte ved helsestasjonene drastisk ned. Helseper-
sonell fra høylandet forlot lavlandet og jobbet ikke 
lenger ved helsesentrene og kvinnene turte ikke å 
gå til helsesentrene og var derfor tvunget til å føde 
hjemme. Dette førte bl.a. til at minst 3 kvinner fikk 
en fistelskade i denne perioden.

Vi har planlagt en transport til fistulahospitalet 
i nær fremtid, enten til Addis Abeba eller Metu. 
Allerede i fjor var det nok kvinner med en 
fistelskade som ventet på å bli transportert, 
men grunnet urolighetene kunne ikke turen gjen-
nomføres. Nå ser det ut som om ventetida snart er 
over og vi kan ta fatt på oppgavene med nytt mot!

Tusen takk for at dere fortsatt 
ber for prosjektet og meg som 
rådgiver!

Guds fred 
Hilsen fra Etiopia

Sonja Küspert, 
rådgiver for prosjektet

Hilsen fra Etiopia
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