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Forbønn
Sommerens SMR- Landsmøte på Rødde 2013 
ble gode dager. Vi fikk høre fra arbeidet som 
vi ber for og som vi er samler inn penger til.  
Bibeltimene med Kari Holmås var undervis-
ning om vårt bønneliv som kristne.  Når bøn-
nen blir noe annet enn en religiøs aktivitet, blir 
det til liv. Jesus Kristus er KILDEN til det nye 
livet. Bønnen er ment å være en kommunika-
sjon med Gud vår Far som elsker oss med en 
evig kjærlighet. Gud lytter til våre rop og ven-
ter på at vi skal komme til ham med det som 
ligger på vårt hjerte. Det ble dager med godt 
fellesskap til glede og til inspirasjon.

Nå er høstsemesteret i gang og vi samles 
igjen i gruppene våre. Vår bønneoppgave i 
SMR er særlig å be for helse- og diakonalt 
arbeid. Helsemisjon er i forandring i vår tid. 
De kristne kirkenes helsearbeid rundt om i 
verden har mange og store utfordringer. Det er 
mangel på kvalifisert personell . De sliter med 
dårlig økonomi og generell ressursmangel.  
Krig og uro skaper forferdelige og kaotiske 
tilstander i mange land. Vi vet at mange blir 
forfulgt fordi de er kristne.  Mennesker lever 
i frykt og med store lidelser uten noe helse-
tilbud.  Mange, mange mennesker lever som 
flyktninger. 

Samtidig gleder oss over at det mange steder 
er stor kirkevekst. Mennesker har kommet til 
tro. Helsetilbud har blitt etablert. Og mange 
får hjelp der.  Gud kaller mennesker inn til sin 
kjærlighet for å gi helbredelse, lindring, trøst 
og oppreisning. Det er et kall til å ta imot Jesus 
Kristus og til et levende fellesskap med Gud, 

vår Himmelske Far.  De kristne misjonærer og 
nasjonale kristne trenger at vi ber for dem at 
de må ha frimodighet til å være vitner slik at 
Guds Ord blir kjent og mange får møte Jesus 
Kristus gjennom ord og gjerninger.

Derfor trenger også vi i SMR mer enn noen 
gang å prioritere tid og stillhet i forbønn innfor 
Guds ansikt. Vi trenge å få veiledning for å se 
hvilke prioriteringer vi skal gjøre i arbeidet.  

Skal ikke vi i SMR-gruppene være mer 
bevisste på hvilke velsignelser og muligheter 
det er for oss som forbedere? Vi har all grunn 
til å være frimodige og be for våre kristne 
helsearbeidere i Norge også. Kanskje vil en 
og annen få glede av å komme innom gruppa 
vår iblant rett og slett for å bli bedt for. Det 
er mange etiske utfordringer i helsearbeidet i 
Norge. Kanskje kjenner du noen som tenker 
på om de skal være misjonærer. Kanskje kan 
SMR-gruppa være til hjelp for en og annen.  
Å be er ikke en plikt. Det er først og fremst 
et tilbud, en invitasjon. Når det skjer blir våre 
gjerninger til Jesu Kristi ære og til nytte for 
mennesker.  

Vi har et kall og et oppdrag som det følger 
velsignelse og glede med.

”Må Kristus ved troen bo i deres hjerter 
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjær-
lighet”. Ef 3:17

God ønsker for høstsemester! 

Torbjørg
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Et kall til tjeneste: Misjonsturer 2014

SMR, oslo inviterer interesserte til to direkte møter med misjon i 2014. Bli med og 
opplev misjon der det skjer, og la dere inspirere til innsats!

”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler: 
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hel-
lige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg 
har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende” Matteus 28: 18 – 
20. Dette var noe av det siste Jesus ba disiple-
ne om, og i lydighet og tro startet de arbeidet. 
Jesu etterfølgere har den samme oppgaven i 
dag. Ikke alle skal dra til andre folkeslag, men 
alle er kalt til å delta. SMR deltar. De har et 
bredt engasjement med forbønnstjeneste og 
givertjeneste for misjonsarbeid i Sør-Amerika, 
Afrika og Asia. Nå inviterer vi dere til å bli 
med på tur for å oppleve noe av dette arbeidet.
Misjonsarbeid er ikke gjort i en snarvending. 
Det tok nesten 1000 år før vårt folk fikk høre 
budskapet. Og det tok noen hundre år fra den 
spede begynnelse til kristentroen slo rot og 
begynte å prege samfunnet. Det tar tid i andre 
samfunn også, derfor står misjonærene trofast 
i tjenesten gjennom lange tider. 

Madagaskar, påsken 2014
”Påske på Madagaskar 11-24 april 2014. En 
innholdsrik reise i misjonens fotspor. Påske-
feiring i en vital kirke. Personlige møter med 
et gjestfritt folk. Varierte naturopplevelser. 
Norsk misjon har vært på Madagaskar i snart 
150 år. Vi får se sporene etter denne innsatsen. 
Men, det viktigste blir å besøke den gassiske 
kirke slik den er i dag, oppleve fellesskapet 
og se hvordan kirken møter de mange utfor-
dringene innen diakoni og evangelisering. Jeg 

gleder meg til turen sammen med dere.”
For informasjon, se www.nms.no og 
www.ravinala.no 
Nora Helene Fjose, NMS, Madagaskar 1968 – 
1990. nora.fjosring@gmail.com

Israel, høstferien 2014
Turen er under planlegging og brosjyren er 
klar vinter/vår 2014
Jesus, mannen fra Nasaret! Her begynte det. 
Vel, egentlig begynte det 1800 år før Jesus ble 
født. Da kalte Gud Abram og sendte ham ut 
på en lang reise med løfte om å gjøre ham til 
et stort folk, gi ham nytt land og velsigne alle 
slekter på jorden gjennom ham! 1.Mos.12,3. 
Et besøk i Israel vil også ha et bibelhistorisk 
preg og bli en pilegrimsvandring! Vi vil møte 
troende fra ulike sammenhenger, både mes-
sianske jøder og kristne arabere. Og vi vil se 
misjonens plass i den store sammenhengen.
Vi får også møte det moderne Israel for å få 
et innblikk i landets helsevesen. I løpet av 65 
år, har det vært en rivende utvikling. Det er et 
lite land, det er lett å reise, så vi vil bare bo to 
steder. Israel er et land man ikke så lett blir 
ferdig med, det er uhyre spennende både his-
torisk, religiøst, og politisk, og jeg ser fram til 
å planlegge detaljene og oppleve landet med 
dere! Velkommen!

For mer informasjon om DNIs arbeid, se 
www.israelsmisjonen.no
Ruth S. Andreassen, DNI, Israel 1981 – 1986. 
ruthsa@online.no
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PRoGRAM hØSTEn 2013
for Sykepleiernes Misjonsring i oslo

Mandag 2. september får vi besøk fra HimalPartner (HP). De har sykepleiere i arbeid i 
Nepal og Thailand. Tema: 

Mandag 7. oktober får vi besøk fra Kristen Muslim Misjon (KMM). De har sykepleiere i 
arbeid i India og Senegal. Tema: «Islam og veien til Gud». Kristoffer Ueland forteller om 
arbeidet KMM driver med hovedvekt på arbeidet i India.

Mandag 4. november får besøk fra Metodistkirkens Misjon (MKM). De har sykepleiere 
i arbeid i Zimbabwe og India. Tema: «Diakoni i Metodistkirken» ved Liv Berit Carlsen 
og Kari S. Hay.

Møtene er i lovisenberg menighetshus, lovisenberg gt. 4, oslo klokka 17:00 – 19:00

Det er enkel servering og misjonskollekt. Kaffepenger kr. 20,-
Ruth S. Andreassen, Nora Fjose og Helene Marie Nilssen, Styret i Oslogruppen, SMR

TAKK

I mange år har Anne Grete Gjerdem og 
Karin Hansen hatt ansvar kartoteket for alle 
medlemmene i Sykepleiernes Misjonsring. 
De har hatt ansvar for adresseforandringer 
og endringer slik at alle skulle få bladet 
tilsendt uten for mange omveier.

De har reist inn til Oslo , har satt av tid 
til å jobbe med dette. De har vært nøyaktige 
og veldig viktige.

Nå overtar daglig leder, Ann-Mari Rothli 
denne jobben. Hun har alle navnene på 
pc’en og har nå oversikten der.

Landsstyret vil takke Anne Grethe og 
Karin for den flotte innsatsen!
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da vi pakket ut fanen, så fant vi 
denne alterduken, eller hva jeg 
skal kalle den. 

Er det noen som vet hvem som 
har laget den og til når den ble 
laget? det hadde vært kjekt å 
vite. 

Ta kontakt med redaktøren om 
du vet opphavet til denne.
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Flere misjonærer deltok på Landsmøtet. Ingrid 
Næss fra NLM fortalte fra sitt arbeid i Kenya, 
om mennesker som lever så nær natur og tradi-
sjoner, men som er helt ukjente med det kristne 
evangeliet. Solbjørg Pilskog deltok også dette 
året med å fortelle fra sitt mangeårige arbeid i 
Gadjiwan, Kamerun. Miriam Berg fortalte fra 
Sjelesorgarbeidet hun har arbeidet med i man-
ge år i Nepal. Reidun Haugen Dalseth fortalte 
fra Thailand og Tibet og Hilde Masvie Ydstebø 
fortalte fra sitt arbeid i Etiopia. 

Festkvelden startet som vanlig med flagg-
borg. Sofie Buer Olsen fremførte sin flotte 
prolog. Det var flott trompetspill fra det loka-
le musikk-miljø i Gjøvik. Steinar Solbakken 
skulle holdt festtalen, men ble akutt syk og 
kunne ikke delta. Grethe Raddum kom i stedet 
på kort varsel og holdt kveldens festtale.

Signy Mangersnes ble takket for sin flotte 
innsats siste 3-årsperiode og Torbjørg Vikings-
dal Andersen ble ønsket velkommen som ny 
styreleder i organisasjonen.

Forhandlingsmøtet ble avholdt uten mange 
anmerkninger. Torbjørg Vikingsdal Andersen 
la fram forslag om endring i forvaltningen 
av økonomien. Det ble foreslått å utarbeide 
retningslinjer og søknadskjema for utdeling 
av økonomisk støtte. Styret ble tildelt tillit til 
å arbeide videre med dette. Det ble stemt for 
endring i vedtektene § 4. 

Landsmøtet ble dager til inspirasjon for 
arbeidet videre i SMR. Ca 60 medlemmer del-
tok på møtet. Flott å møtes, få delta i et større 

fellesskap og ikke minst møte misjonærer som 
er aktive i det arbeidet vi støtter økonomisk og 
i forbønn.

lAndSSTYRET
Styret konstituerte seg rett etter valget.
Nyvalgt styreleder: 
Torbjørg Vikingsdal Andersen.
Styremedlemmer: 
Frøydis Vestbøstad (nestleder fram til høsten 
2011), Asta Lekven Hafell (nestleder inte-
rim fra høsten 2011), Anne Kristine Snøløs, 
(sekretær), Petra Tverberg.
Varamedlemmer: 
Annbjørg Granlund, Eldbjørg Aase.

I denne 3-årsperioden har styret arbeidet 
mye med retningslinjer og søknadsskjemaet 
for økonomisk forvaltning. LS har vært samlet 
en gang på våren og en gang på høsten. På vår-
semesteret har også vararepresentantene vært 
innkalt. Dette ble besluttet da det ble bestemt 
at AU skulle midlertidig legges ned. Styret 
fant det hensiktsmessig å la alle delta på et 
styremøte , ikke minst for å ha en størst mulig 
deltakelse i arbeidet med de forandringer som 
var ønskelig å gjøre i SMR’s økonomiske for-
valtning.

Høsten 2011 måtte Beate Øglænd trekke 
seg som redaktør av Misjonsringen. Helse- 
tilstanden ble endret. Denne jobben har 
hun hatt i mange år. Nestleder i landsstyret,  
Frøydis Vestbøstad var da villig til å ta 

TREÅRSMEldInG JUnI 2010 - JUnI 2013
Treårsperioden startet med 

landsmøte på Viken Folkehøyskole, Gjøvik. 
Tema for møtet var: ”Utvalgt av Gud.” 

Klara Myhre hadde bibeltime på fredag og lørdag.
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over som redaktør av Misjonsringen. Asta 
Lekven Hafell sa seg villig til å være nest-
leder pr interim fram til Landsmøtet 2013.  
Dermed ble 1.vararepr Annbjørg Granlund fast  
styremedlem.

Styremøtene har blitt avholdt på Moderhuset 
på Lovisenberg. 

Hovedkasserer Ann Mari Rothli har hatt en 
viktig oppgave også som daglig leder. Hun har 
hatt regelmessige kontordager og dermed kun-
net være tilgjengelig på telefon og mail. Hun 
har hatt mange oppdrag i bank og i samarbeid 
med regnskapskontoret på Lovisenberg. Hun 
og styreleer har mottatt søknadene og forbe-
redt til styremøtene. Styret har brukt mye tid 
på å behandle mange søknader denne perio-
den. Vi ser at helsearbeidet i misjonsorgani-
sasjonene har endret seg. Sykepleiere som har 
vært utsendt har vært ute for kortere perioder 
enn tidligere. Mange av dem har heller ikke 
hatt helse- og diakonalt arbeid som sin pri-
mære arbeidsoppgave. Landsstyret har derfor 
flere ganger drøftet og vurdert hvordan SMR’s 
økonomiske støtte skal være til organisasjone-
ne. Det har utfordret Landsstyret til tenke i nye 
baner. SMR er utfordret på å være tydelig i sin 
profil på hva som skal prioriteres og hvorfor. 
Dette har igjen resultert i forslag til endringer i 
vedtektene for SMR. Det vil bli fremlagt som 
saker på Landsmøtet i 2013.

MEdlEMMER oG GRUPPER
I dagens samfunn har ikke SMR rekruttert 
mange nye medlemmer denne 3-årsperioden. 
Dette ser vi er en trend i det norske samfunn 
generelt. Antall nye medlemmer har gått ned 
og grupper har blitt nedlagt. Vi gleder oss like-
vel over at nye har kommet til. I perioden 2010 
- 2013 har medlemstallet sunket. Det er ved 
utgangen av 2012 var det 48 aktive grupper 
og 930 medlemmer. Noen grupper er nedlagt. 

Noen slutter fordi helsa ikke er den samme 
som før. Noen blir syke og dør. Vi takker for 
hver enkelts trofaste tjeneste og engasjement i 
mange år. Fred over deres minne.

Karen Synnøve Hansen og Anne Grethe 
Gjerden gjør en stor innsats med å holde orden 
på medlemskartoteket. Takk til dem!

UTSEndInGER
Mali: Else Vatne. NMS
Etiopia: Margrethe Mork, NLM
Etiopia: Sonja Küspert, NMS
Kamerun: Sandra Bischler, NMS
India: Anne Margrethe Eidesvik, KMM
Thailand: Reidun Haugen Dahlseth, HP
Mongolia: Åshild Sørhus, NLM

BØnnEKoRTET
Det har vært en utfordring å lage et bønnekort 
som er aktuelt og riktig oppdatert. Mange av 
misjonærene er ute for kort tid. Det har vært 
vanskelig å få gode oppdaterte opplysninger 
til bønnekortet fordi det er så mye forandrin-
ger. Derfor har styret vedtatt at bønnekortet 
oppdateres en gang hvert år og sendes ut i 
Misjonsringen nr 4 hvert år. Fortsatt står noen 
få misjonærer oppført med uthevet skrift. Men 
det er viktig å huske at alle på bønnekortet 
har behov for vår forbønn. Noen har fått øko-
nomisk støtte til arbeid de har presentert og 
søkt støtte til. Det er viktig for SMR at det er 
primært helse- og diakonalt arbeid som blir 
prioritert både økonomisk og i forbønn.

MISJonSRInGEn
Misjonsringen fikk ny redaktør september 
2011. Frøydis Vestbøstad, som har vært med-
lem av styret siden 2007 har overtatt det 
vervet etter Beate Øglænd. Bladet har samme 
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utforming som før. Og det sendes ut 4 ganger 
årlig. Fordi alle misjonærene nå har tilgang på 
internett og mail, sendes ikke bladet lenger i 
papirutgave til dem, men de kan lese på vår 
hjemmeside. Noen misjonærer er flinke til å 
formidle fra arbeidet SMR støtter. Det er til 
stor inspirasjon og gir oss god orientering om 
det vi er sammen om. Via misjonsorganisasjo-
nene har vi fått mailadresser til misjonærene. 
Det er kjøpt inn en bærbar pc til redaktør av 
Misjonsringen.

Som en forsøksordning ble Misjonsringen 
lagt ut på cd til bruk for svaksynte og blinde. 
Det ble dyrt og svært få gjorde seg bruk av 
dette. Derfor ble tilbudet lagt ned fra 2013.

hJEMMESIdEn, www.misjonsringen.com
Frøydis Vestbøstad har fått kyndig hjelp til å 
lage en hjemmeside som bare blir bedre og 
bedre. Her presenteres misjonstoff med tekst 
og bilder. Hvert nummer av Misjonsringen 
legges ut til lesing. Det er muligheter for å 
legge inn kommentarer og hilsner. Vi tror at 
dette er en mulighet til å utvikle kommuni-
kasjonen og kontakten med misjonsarbeidet 
effektivt og godt.

ØKonoMI
Fortsatt har vi penger på konto. Gruppene sam-
ler inn mye hvert år. I tillegg kommer det noen 
testamentariske gaver. Vi har støttet diverse 
arbeid gjennom flere misjonsorganisasjoner. 
Det settes av et beløp for hvert år. Dette bereg-
nes ut i fra gaver som er sendt inn og det vi har 
fått av renter. Landsstyret har vedtatt at noen 
penger settes inn på konto for langtidssparing. 
Det gir SMR litt mer renteinntekter. Og de 
fleste gjør seg bruk av søknadssskjemaet vi har 
ut arbeidet. Dette gjør det enklere for oss å få 
en oversikt. Mange gir oss gode tilbakemeldin-
ger med nyttig informasjon som vi formidler i 

Misjonsringen og på web-siden. 
Vi bruker fortsatt regnskapskontoret på Dia-

konissehuset Lovisenberg. Det er ansatt en ny 
regnskapsfører som har ansvar for våre regn-
skap. 

KonToRET
SMR leier kontor på Diakonissehuset. Konto-
ret har blitt flyttet 2 ganger siden siste LM. Vi 
er takknemlige for et godt samarbeid med Dia-
konissehuset Lovisenberg. Ann-Mari Rothli 
har oppgaven som daglig leder og hovedkas-
serer. Det er et krevende verv. Og svært vik-
tig. Styret er godt orientert om de forskjellige 
oppgavene daglig leder har. Hun har hatt mye 
ansvar ifbm forberedelsene til styremøtene 
sammen med styreleder. Hun har også ordnet 
med alt det praktiske. Landsstyret er takknem-
lige for å ha kontor i Oslo. Fordi daglig leder/
hovedkasserer er et verv fortsatt har ikke kon-
toret noen fast åpningstid. Men postadresse, 
mail-adresse og telefonnummer er å finne på 
Misjonsringens bakside.

REPRESEnTASJon
noRME: ”Norme-nytt” blir sendt til styre-
leder og til kontoret på mail. Dessuten også 
informasjoner, invitasjon til Link-konferansen, 
årsmøte mm. LS-medlemmer har i løpet av 
disse årene deltatt på flere interessante møter. 
Det er referert i Misjonsringen.

EGEdEInSTITUTTET: SMR har ikke del-
tatt denne 3-årsperioden og har meldt seg ut.
Det er laget 1 ny Roll-up med bilder fra 
Misjonsarbeidet . Nå har SMR to roll-ups som 
kan benyttes i ønskede sammenheng. SMR 
var representert på NMS’s generalforsamling i 
Kristiansand i 2011 og NLM’s generalforsam-
ling i 2012. 
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”SYKEPlEIERnES  MISJonSRInG”  SMR

Det nye styret: f.v: Torbjørg Vikingsdal Andersen, leder, Eli Vollen, sekretær, Asta Lekven Hafell, 
Hilde Masvie Ydstebø, nestleder, Anne Kristine Snøløs, Torunn Tvedt og Agnes Nordås 

Vi har vært samlet til landsmøte ved Rødde 
folkehøyskole i Sør Trøndelag 13. – 16. juni 
2013.                                                                                                                

SMR er en organisasjon som ble stiftet i 
1921 med det formål å be for og samle inn 
penger til støtte for sykepleiere som reiser ut 
som misjonærer. Vi var 52 sykepleiere samlet 
fra det ganske land, fra Vadsø i nord til Kris-
tiansand i sør. Ved utgangen av 2012 hadde vi 
48 grupper og 950 medlemmer. 

På vårt bønnekort står 50 navn i dag. Disse 
er tilknyttet mange organisasjoner og arbeider 
i 24 land. På denne måten får vi være med i 
et stort arbeid innen helse og diakoni i mange 
kirken rundt om i verden. 

Under dette landsmøtet fikk vi spesielt  

tilbakemeldinger fra utsendinger som har vært 
/ fortsatt arbeider i Etiopia, India, Peru og 
Indonesia. 

Kari Holmås hadde 2 bibeltimer over emnet; 
”Bønnen - en åpen kilde”. Hun understreket; 
”Bønnen er den måten vi drikker av kilden på. 
Kilden er Gud selv. Bønn er ikke noe vi gjør, 
men er”.                                                                       

Vi avsluttet samlingen med delta-
gelse på gudstjenesten i Melhus kirke.                                                                                       
Landsmøtet ga inspirasjon til glede og fortsatt 
tjeneste i bønn og givertjeneste for at flere 
mennesker skal få et bedre liv og helse og 
møte med Jesus i ”fattige land”. Om 3 år plan-
legger vi nytt landsmøte i Ullsteinvik.
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Arrangementsgruppa Wenke Skjelsvik,Frøydis 
Vestbøstad, Ester Røen, Ingeborg Katmo,  
Randi Dvergsdal, Berit Halgunset, Rannveig 
Bjerkestrand og Edith Søsveen.

Mye flott sang og musikk med Bluegrass-band.

Gudstjeneste i Melhus kirke.

Ordstyrer Hilde M. Ydstebø gjorde en god jobb 
sammen med lederen vår Torbjørg V. Andersen. 

Bibeltimeholder Kari Holmås sammen med 
Hilde Masvie Ydstebø. 

Festtaler Ingvild Hammernes. God stemning i matsalen på Rødde.
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Takk for et flott landsmøte!

I år fikk jeg muligheten til å være med på SMR 
sitt landsmøte på Rødde folkehøyskole 13. – 
16. juni 2013. Jeg ble bedt om å fortelle litt om 
arbeidet mitt og arbeidet NMS driver i Etiopia. 

Det ble en varm velkomst for meg av alle 
som er med i SMR, og jeg opplevde et godt fel-
lesskap. Vi var samlet til møter, forhandlinger, 
bibeltimer, utflukt, men også rundt matbordet 
med deilig mat. Rommene var pyntet og tilret-
telagt, og det var lett å komme i kontakt. På 
fredagskvelden hadde jeg muligheten til å for-
telle om arbeidet mitt i Etiopia og konsentrerte 
meg mest på de to ”fistulaprosjektene”. I den 
sammenhengen viste jeg en film som forteller 
om skjebnen til kvinner som får en fistelskade 
etter svært vanskelige og langvarige fødsler. 
For alle som ikke var til stedet eller som vil se 

filmen en gang til, er det en mulighet til det. 
Under www.walktobeautiful.com kan filmen 
kjøpes eller en kan se den under YouTube ”A 
walk to beautiful”. 

”Fistulaprosjektene” er i sin tredje periode 
hvor de fire utdannete jordmødrene som fikk 
stipend til utdanning gjennom prosjektene er 
med. De jobber i de kirkelige helsesentrene i 
henholdsvis Boji og Begi. I Boji er Obsine og 
Toline godt i gang. Ved vanskelige situasjoner 
tok de riktige avgjørelser og kvinnene i Boji 
vet nå at de er kompetente selv om de er unge. 
Ved siden av det daglige arbeidet ved helsesen-
teret, har de også begynt med å gi opplæring. 
De gir bl.a. informasjon om forebyggende 
arbeid både gjennom selve ”fistulaprosjektet” 
og gjennom andre prosjekter på andre plasser. 

Misjonærene Anne-Margrethe Eidesvik, Solbjørg Pilskog og Sonja Kuspert intervjues av Frøydis Vestbøstad.
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det kom inn kr 9 800,- i kollekt på søndagens Gudstjeneste i 
Melhus kirke og tilsammen 25 595,- i kollekt under landsmøtet.

Det er godt og viktig at deres kunnskap blir 
brukt til å forbedre helsetilstanden spesielt til 
kvinner og barn. I Begi har vi dessverre frem-
deles oppstartproblemer; jordmødrene finner 
seg ikke tilrette og sliter med å bo i svært land-
lige omgivelser selv om de vokste opp under 
akkurat slike forhold.

For alle dere som er interessert i å lese om 
arbeidet mitt og om arbeidet NMS driver i 
Etiopia, vil jeg anbefale at dere skriver dere på 
e-post adresseliste til vårt nyhetsmagasin ”Ny 
Blomst” som vi sender ut elektronisk 4 ganger 
i året. Der kan dere lese om alle prosjektene 
partnerkirka vår, Mekane Yesus driver med 
støtte av NMS. Ved siden av helseprosjektene 
er det mange utviklingsprosjekter innen ”Dia-
koni og Bistand” hvor også en del av aktivi-
tetene er helserelaterte. Videre støtter NMS 
prosjekter som jobber med lederutvikling og 

organisasjonsbygging og med evangelisering 
og menighetsbygging. Skriv gjerne til nmset-
hio@gmail.com og vi vil tilføye navnet til 
adresselisten.

Jeg er veldig takknemlig for at jeg kunne 
være med på landsmøtet i SMR. Jeg visste at 
SMR støtter meg og arbeidet mitt både øko-
nomisk og gjennom bønn, men SMR var hittil 
bare et navn for meg. Nå kjenner jeg en del av 
dere personlig og når jeg f.eks. leser navnene 
deres i SMR bladet husker jeg et ansikt og har 
et minne om en diskusjon eller et felles måltid. 
Noen av dere har bakgrunn som tidligere mis-
jonærer, andre fikk aldri muligheten til å reise 
ut, men vil gjerne støtte oss som er i andre 
land for å hjelpe mennesker der. Gjennom våre 
bidrag får dere mulighet til å få et lite innblikk 
i det som skjer i verden rundt omkring.
Hilsen Sonja Kuspert , Etiopia
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Takkebrev fra fra Solbjørg Pilskog, Kamerun

Kjære vennar i SMR.

Takk for forbønn i over 50 år. Det er godt å 
ha forbedarar i Norge. Hjarteleg takk for gåva 
til helsearbeidet i Gadjiwan distrikt. Eg har 
skrive ei takk før. Truleg har den blitt borte 
på vegen. Den er ikkje komen i Misjonsrin-
gen. Det er 10000 kr for 2012, 2013 og 2014. 
Uten desse pengane hadde det vore vanskeleg 
å drive helsearbeid her. Det Norske Misjons-
selskap starta helsearbeid her for over 60 år 
sidan. I lang tid gav dei tilskot til arbeidet.  
No skal dei greie seg sjølve. Dvs ved sal 

av medisin og tenester skal dei få pengar til 
drift av sjukestove, fødestove og poliklinikk. 
Turnéar til landsbyane omkring, med vaksi-
nering og helsekontroll skal og gjerast. Alle 
veit at dette går ikkje. Tilskotet frå SMR er 
til stor hjelp til innkjøp av medisiner og drift 
av helsearbeidet. Soumou Samari, sjefen for 
helsearbeidet her, takkar så mykje for denne 
pengestøtta.

Hjarteleg helsing Solbjørg Pilskog.

Else Vatne  
MELM
Bp 8070
Badalabougou
Bamako   
Rep. De Mali
nms-rep@melm.biz    
   
Sonja Angela Kûspert  
Norwegian Mission Society   
P.O. Box 5552     
Addis Abeba
Ethiopia
sonjakuspert@gmail.com

Sandra Bischler   
Nedre Stiås 12
4820 Froland
sbischler@hotmail.com

Margrete Mork   
Stabells veg 15A
7022 Trondheim
margmork@yahoo.com
      
Åshild Sørhus   
Rådyrv. 5 B
7805 Namsos
ashildsorhus@gemail.com

Anne Margrethe Eidesvik
Sanjipara Mission
P.O. Arungabad
742201 Mushidabad
West Bengal
India
anne.eid@hotmail.com

*Reidun haugen dalseth 
Haugen
5628 Herad
reidunhd@psmail.net

Juleadresse  til  de  som  står  med  uthevet  skrift  på  bønnekortet 2013
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RESUlTATREGnSKAP
Alle tall i NOK   
RESUlTATREGnSKAP  2012 2011 2010
Gaver 1.142.912 946.173 1.399.490
Kontingenter 176.300 174.650 210.400
Sum driftsinntekter  1.319.212 1.120.823 1.609.890
    
Adm. utgifter 151.272 127.713 128.618
Misjonsringen 94.573 83.367 121.760
Bevilgninger og gaver SMR 2.485.800 2.400.280 4.280.935
Bevilgninger fra øremerkede fond 6.500 13.400 50.000
Sum driftskostnader/bevilgninger  2.738.145 2.624.760 4.581.313
driftsresultat  -1.418.933 -1.503.937 -2.971.423
    
Renter av bankinnskudd SMR 148.271 171.533 225.276
Renter av bankinnskudd øremerkede fond 4.643 4.499 5.144
Andre finansinntekter 15.500 46.500 9.610
Andre finanskostnader 26.753 -74.865 0
netto finansinntekter  195.167 147.667 240.030
    
Årsresultat  -1.223.766 -1.356.270 -2.731.393

  
BAlAnSE pr. 31.12 2012   2011 2010
Bankinnskudd SMR 5.237.993 6.476.613 7.783.249
Bankinnskudd øremerkede fond 182.619 184.476 193.377
Kortsiktige fordringer 24.090 34.132 
Aksjer ORKLA 304.358 277.605 352.470
Sum eiendeler  5.749.060 6.972.826 8.329.096
    
Annen egenkapital  5.566.441 6.788.350 8.135.719
    
Egenkapital øremerkede fond  182.619 184.476 193.377
    
Sum egenkapital og gjeld 5.749.060 6.972.826 8.329.096
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TIl MInnE
Rutt Grønbugt var fra Averøy på Normøre, 
født 16. september 1942 og døde 4.mars 2013, 
bare 70 år gammel. Rutt utdannet seg til ope-
rasjonssykepleier og jordmor. Hun arbeidet 
ved flere sykehus i Norge, men ble tidlig klar 
over Guds kall til å reise ut som misjonær. 
Etter misjonsskole i Oslo og franskstudie i 
Frankrike, reiste hun i 1971 ut som misjonær 
til Kamerun for NMS. 

Hun både startet og avsluttet sin tjeneste ved 
sykehuset i Ngaoundéré, men lengst tjenes-
tetid hadde hun på ”utestasjonene” Galim og 
Mbé. Hun avsluttet sin tjeneste ”ute” i 1986 og 
flyttet til Molde der hun arbeidet som jordmor 
frem til 2001, da hun måtte slutte av helsemes-
sige grunner.                                              

I 2000 giftet hun seg med Ottar Lillebostad.                                

Rutt var sosial, gjestfri, glad i mennesker. Det 
bar livet hennes preg av ”ute” og ”hjemme”. 
Misjonen var Rutt’s hjertesak. Hun var i alle 
år aktiv i misjonsforening for NMS. Hun bruk-
te mye av sin fritid i NMS’s gjenbruksbutikk, 
en periode også som daglig leder.

I 1987 var hun initiativtaker til oppstart av 
en ny gruppe av SMR i Molde. Høsten 2012 
fikk hun være med og feire 25 års jubileum. 
Hun var i flere perioder både leder og kasse-
rer i gruppa. Rutt sparte seg ikke, stod på for 
misjonen, familie og venner så lenge kreftene 
holdt. Vi minnes Rutt i takknemlighet.

For SMR gruppa i Molde                       
Eli Vollen

GRATUlERER !

Tidligere redaktør og leder i SMR, Beate 
Øglænd fylte 80 år 21. august 2013.
Landsstyret sendte en blomsterhilsen fra 
SMR. Hun feiret med familien og bl.a. 
kom også forstanderinne på Lovisenberg,  

Marianne Øverland Uri og deltok på marke-
ringen. Vi ønsker velsignelse over Beate og er 
takknemlige for de årene hun fikk bety mye 
for Sykepleiernes Misjonsring.
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