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Leder

Mørketida og ikkje fullt så mørk tid er her. Når vi 
snur klokka tilbake ein time, må vi omstilla oss til 
ny tid, og for nokon påvikrkar dette også sinnstem-
ninga. Omstilling og innstilling heng i hop, ikkje 
berre når vi snur på klokka, men i mange andre sa-
manhengar også. I yrkessamanheng trur eg dei aller 
fleste har vore med på omstilling på arbeidsplassen. 
Over ein del tiår har sykepleierfaget endra seg gan-
ske mykje, medisinske tilbod og metodar er og  i 
stadig endring. No snakkar dei om å printa ut heile 
organ som kan erstatta det som ikkje fungere len-
gre. I eldreomsorga er det heimebasert omsorg som 
gjeld. I byar og tettstader betyr det gjerne at ein får 
pleiarar frå  mange ulike kulturelle bakgrunnar på 
besøk i heimen. 

Omstilling, nye rutinar, nye måtar å gjera ting på, 
nye folk, nye krav  - alt dette kan påvirka innstil-
linga vår til arbeidet, til kolleger, til våre medmen-
nesker. Det er krevande når det blir mange nye ting 
å forhalda seg til, og vi klarar ikkje alltid vera posi-
tive i slike prosessar. Dersom vi berre fokuserer på 
det som vi ikkje likar med det som skjer, mister vi 
gjerne motivasjonen, blir trøytte og motlause. Då 
treng vi stoppa opp og tenkja over kva som påvirkar 
innstillinga vår. Kanskje vi må ta tid til å sørga over 
det vi må gi slepp på, det vi har mista, det som som 
ikkje kan vera som før? Kanskje vi må  be Gud om 
hjelp til å akseptera det nye? Kan vi sjå nye mulig-
hetar i det som skjer? Kan vi løfta blikket og sjå kva 
vi framleis kan takka for?

Også i misjonsarbeidet føregår omstillingsproses-
sane. Dei fleste organisasjonane har færre utsen-
dingar, men gjerne fleire samarbeidspartnarar som 
har sine prioriteringar. Den tradisjonelle hjelperol-
len må gjerne erstattast med ein rolle der kompe-
tanseoverføring blir viktigast. Kanskje trengs det 
kompetanse innen eit spesielt område for ei kortare 

tid. Klarar vi å omstilla oss?  Kanskje har dei nok 
kompetanse sjølve, men treng hjelp i form av øko-
nomiske ressursar for å få utretta det som kan bli til 
varig hjelp for mange?

Ja, det skjer endringar, men mykje godt arbeid blir 
framleis utført gjennom mange ulike prosjekt som 
SMR også får vera med å støtta. Det er snart tid for 
å senda inn prosjektdsøknadar igjen, og vår beste 
innstilling er at vi kan gleda oss over å få gi øko-
nomisk støtte til gode tiltak, enten dei er utført av 
norske utsendingar eller samarbeidspartnarar.
 
Adventstida er her igjen, ei tid eg trur mange er 
glad i. Vi har tradisjon for å tenna lys, konsertar og 
samkomer gir  varme og håp midt i mørket. I teks-
tane for kyrkjeåret blir vi minna om forventinga til 
Han som kom og til Han som kjem. Det beste er når 
vår innstilling kan vera retta mot den trufaste Gud; 
Hans miskunn varar evig, Han er nær oss, Han bryr 
seg om oss i vår sorg og bekymring og vi vår glede. 
Om vi har dette perspektivet, blir både advendts-
tida og andre tider prega av at vi har eit håp og ein 
styrke som gir oss hjelp midt i alt vi må gjennom av 
omstillingar og tilvenningar i arbeid og i livet elles. 

Med ynskje om ei god adventstid med forventning 
og håp.

Beste hilsen
Reidun

Omstilling og innstilling
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Denne sangstrofen har stanset meg mange ganger i det siste. Den har på en måte 
tvunget meg til å spørre meg selv om hvor ofte jeg virkelig tar meg tid til både 
å være stille og å være i Jesu nærhet. Svaret er dessverre ganske nedslående, selv 
om jeg vet at det er gjennom bønn og stillhet, ja tid med Jesus at jeg får kraft og 
styrke i mitt kristenliv. Det står så klart i 2.Moseb. 14.14. «Herren skal stride for 
dere og dere skal være stille.» Her er det både en oppfordring og et løfte til oss. 
Vi trenger ikke alltid å si så mye til Jesus for han hører oss også før vi ber, men 
det er godt å få uttalt det som ligger oss på hjertet og vite at Herren skal stride for 
oss. Han er det som tar våre byrder på seg. Men hva med stillheten? Når er det 
Jesus får anledning til å tale til oss ??? Det er nødvendig at vi er stille og la hanfå 
tale til oss, minne oss om sitt ord. Orheim sier videre i sangen ---«når orda kjem 
frå hans eigen munn—» Det er nok mye som kan tynge oss i hverdagen og nå står 
adventstiden foran oss, en tid vi burde bruke nettopp til stillhet, takkebønn og 
ettertanke, men dessverre så blir det helst det motsatte for de aller fleste. Det er 
ikke noe galt i å forberede julefesten og feire at vår Frelser ble født. Det er det 
største vi kan feire, men han som ble født ønsker å være sammen med oss og lede 
oss. Jeg vil ta med fortsettelsen av det første verset på Orheims sang «når eg med 
Jesus åleine er, då er det hugnad og leva her» Jeg ønsker at du skal få oppleve 
akkurat det i hverdagen.

Solveig Granseth

Andakt
« Ved Jesu føter ei stille stund..»
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Norsk Råd For Misjon og Evangelisering
Sykepleiernes Misjonsring er en av 43 norske menigheter og misjonsorganisasjoner som 
danner paraplyorganisasjonen: Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). 
NORME ble stiftet i 2001 da Norsk Misjonsråd, den Evangeliske Allianse i Norge og 
Lauseanne-bevegelsen Norge slo seg sammen.

NORME vil stimulere norske ledere for misjon og evangelisering til å søke sammen i felles 
refleksjon om strategi og teologi samt inspirasjon og fokusering av felles visjoner. Derfor 
arbeider vi for å binde sammen nasjonale og internasjonale nettverk som på forskjellige vis 
arbeider med spørsmål knyttet til misjon og evangelisering og fungerer som bindeledd for 
organisasjoner og kirkesamfunn opp mot disse. NORME arrangerer ulike konferanser; bla 
lederdager, LINK, ”Inn for landing” – et kurs for ungdommer som har vokst opp i en annen 
kultur og Missiologisk Forum.

NORME vil:

 • Være et organ som bistår medlemmene i å bringe budskapet om Jesus til folkeslagene

 • Formidle en visjon for evangelisering og misjon i egne rekker og til ulike
   kirkemiljøer i Norge

 • Skape møteplasser der misjonsledere kommer sammen for å be, drøfte visjoner og 
   strategi og sette dagsorden for misjon og evangelisering i vår tid

 • Formidle informasjon og impulser fra det internasjonale misjonsmiljø

 • Være en bidragsyter til misjonsstrategisk tenkning i internasjonale misjonsfora
    (NORME har pt. sete i sentralstyret for European Evangelical Alliance)

 • Drive informasjonsarbeid og nettverksbygging innenfor feltet misjon og
    evangelisering

 • Skape refleksjon og inspirasjon og være et forum for utveksling av tanker og impulser
    angående misjon

 • Norsk Råd for Misjon og Evangelisering – ønsker å formidle gode misjons-råd!

6. september var SMR v/daglig leder til stede på NORME sitt årsmøte og vi vil oppfordre 
SMR sine medlemmer til å ta NORME og deres visjon med i bønn.
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Mødrene og barna 
Det har vært en travel sommer med mange jenter 
innom. Noen var der bare en måneds tid etter 
fødselen, før de reiste videre på arbeid eller skole. 
Barnet blir da plassert enten hos familien eller 
i et fosterhjem. Er barnet i fosterhjem får mor 

besøke det ca. en gang 
i måneden.  Vi har et 
godt samarbeid med 
en thaiorganisasjon 
som er godkjent av 
myndighetene til å 
formidle plass i foster-
hjem. De er gode til å 
følge opp både mor og 
barn. Mor kan få bar-
net tilbake og oppdra 
det selv når hun føler 
hun er klar for det, 
eller når andre i fami-
lien kan hjelpe henne.

Volontører 
Vi har vært heldige i år med flere volontører som 
har vært her. Nå har vi Berit Nilsen fra Norge 
som skal være i tre måneder og Katri Pahkala fra 
Finland som skal være i fem måneder. Berit var 
her også for to år siden, og det var stor glede blant 
de ansatte da hun ville komme tilbake. 

Vi har også fått kontakt med en ny organisasjon 
som heter Friends for Asia (FFA). De formidler 
kontakt med unge som ønsker å være volontører 
for en kortere tid. Denne kontakten er ny for oss, 
så det blir spennende å se hvordan det vil fungere 
fremover. Dette er jenter som kommer inn for 
noen timer på dagen for å bl.a undervise i engelsk. 
De bor ikke på Nådehjemmet. 

Det er bra både for de ansatte og jentene som bor 
her at de får praktisere engelsk, - både å lytte og å 
snakke.

Åpning av «Garden Café» 
Vi har nå hatt offisiell åpning av kafeen som har 
fått navnet «Garden Café». Det var en etterlengtet 
drøm som ble virkelig. Nå håper vi at den kan bli 
til glede og nytte både for mødrene som kommer 
og naboer som kommer innom. Vær med å be om 
det.

Nyhetsbrev fra Nådehjemmet

Denne lille babyen fikk kallenavnet «Gaven» 

5. november 2016. Endelig var dagen 
kommet da vi  kunne åpne «Garden Café».

Veggmaleri
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Her ser dere noen av gjestene

Pastor Yohan presenterer staben

Sudenter og lærer fra den franske internasjonale 
skolen.

Lucie Sarron fra BKK Accueil  Charity Branch  
(kontaktperson)

Velkommen innom

Hilsen fra Chanarat (Lek), Pitsaraa (Kaew), Sawai, Anja og Alfhild 

Tusen takk til alle for 
forbønn og støtte. Dere er 
viktige støttespillere for 

Nådehjemmet. 
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Søndag: ”Herren velsigne deg og bevare deg” 4. Moseb.6.24 
  
Vi ber for:
Israel:  Kristin, Ebenezerhjemmet, DNI

Zambia/Uganda/Irak:  Sigrun Sina Saltbones, RA
         
Elfenbenskysten/Mali:  Jane Markhus, NLM
      Anita Stokka Zimsen, NLM
      
Mandag: ”- når dere uttaler mitt navn, - vil jeg velsigne –”  4. Moseb. 6.27

Etiopia:  Margrete Mork, NLM
    Mirjam Syltebø Endalew, NLM
  Sonja Angela Küspert, NMS
  Ragnhild Myren, NLM
  Sara Janne Aarsland, NLM

Madagaskar:  Siri Nyen, NMS

Sør Afrika:  Elin Hem Stenersen, UIO  
    
Tirsdag: ”- jeg vet at den du velsigner, er velsignet –” 4. Moseb. 22.6

Øst Afrika:  Birgit og Knut Håkon B. Nordbø, NLM   
  Lise Gry Norland, NLM   
  Teltmakere fra Kristent Fagpersonell

Tanzania:  Solveig Steinskog, Tarime Yrkesskoles Venner

Liberia:  Janne I. Harbo Øygard, NMA

Japan:  Karoline Sjong Bergersen, NLM
  Bodil Tumyr, NMS 

Fiji:  Bjarte og Ane Dyvik Haugstvedt, Uio
             
     



Onsdag: ”- jeg vil velsigne deg – slik du skal bli til velsignelse –” 1. Moseb. 12.2

Brasil:  Turid Dahl, DFEF

Midt Østen:  Birgit, PYM      
  Helene, Frikirken    
  Kristin, Teltmaker

Bolivia:  Gunn Strømme, NLM

Peru:  Ragnhild Bjørsvik, NLM 
  Iren Beate Eiken, NLM

Ecuador:  Camilla Guddal, NMA
  
      
Torsdag: ”Velsignet være han som kommer i Herrens navn” Matt. 21.9

Nepal:  Solveig Abelone Midtgarden, HimalPartner  
  Kristin Bøhler, NOR
  Liv Wendel, NOR
     
India:  Anne Margrethe Eidesvik, KMM   
  Reidun Refsdal, MKM 
     
Pakistan:  Lise Rudvin, M28     

Indonesia:  Oddbjørg Aarseth Pettersen, NLM    
  Anna Rifsgaard, NLM     
  Målfrid Kolbrek, NLM 
  Gro Eva Linna, NLM
     
Fredag: ”Kom hit, - dere som er velsignet av min far” Matt. 25.34

Thailand:  Sunniva Fowles Holberg, NMS
  Alfhild Steinsbø Hauglid, NMS
  Anne Berit Lagmannsgård, UIO

Australia/Papa ny Guinea Randi Korsvik, UIO

Asia:  Erna Suhr, HimalPartner    
 
Mongolia:  Claudia P. Osorio Gonzales, NLM
  Åshild Sørhus, NLM

 



Lørdag: ”Gud-som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse”  Ef. 1.3 

Vi takker og ber for;
-  kristent interkulturelt arbeid
-  kristent internasjonalt fellesskap
-  SMR`s grupper og enkeltmedlemmer
-  for misjonærer som er hjemme for godt
-  SMR`s landsstyre, styreleder og daglig leder/kasserer
-  Misjonsringen med redaktør
-  våre søsterorganisasjoner
-  sykepleiehøyskolene
-  vårt kongehus og vårt lands regjering

Vi ber om vekkelse og åndelig fornyelse over norske sykepleiere
Vi ber om Guds ord inn på sykehus og sykehjem
Vi ber for hele vårt folk
Vi ber for nasjonale sykepleiere og deres skoler
Vi ber for krigens ofre og at arbeid med fred i verden må lykkes
Vi takker for all Guds velsignelse over SMR og ber høstens Herre 
drive arbeidere ut i sin høst

Vi ber for misjonsorganisasjonene;
De Frie Evangeliske Forsamlinger  DFEF
Den Evangeliske Lutherske Frikirke DELF   
Det Norske Baptistsamfunn   DNB
Den Norske Israelsmisjon   DNI
Den Norske Misjonsallianse   NMA
Det Norske Misjonsforbund   DNM
Det Norske Misjonsselskap   NMS
Frelsesarmèens Ytremisjon   FAM
HimalPartner    HimalPartner
Kristen Muslimmisjon    KMM
Metodistkirkens Misjon   MKM
Normisjon    Nor
Norsk Luthersk Misjonssamband  NLM
Pinsekirkens Ytremisjon   PYM
Misjonsbefalingen     M28
Refugee Alliance    RA
Ungdom i Oppdrag    UIO
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I går feira vi 1. søndag i advent og på Fitjar hadde de 
adventsfrokost i søndagsskolen. Redaktøren har klipt fra 
Fitjar-posten:

Søndagsskulelærar Torunn Aarskog fortalde om Sakarja 
og Elisabeth som fekk sonen Johannes på sine eldre 
dagar. Johannes som skulle førebu folket på Jesus som 
skulle koma. Så fortalde ho den lydhøyra forsamlinga om 
lilla-fargen som me pyntar med til advent. Ho hadde med 
seg maling og spurde: Kva brukar me den blå fargen til? 
Ungane var raske med å svara: Til å mala himmel med. 
Så synte ho ei raud malingsflaska. Kva brukar me den 
raude fargen til? Ei jentene var snar med å svara: Mala 
hjerta. Ja, den raude fargen er kjærleiksfargen, og når 
me blandar dei to fargane, himmelfargen og kjærleiks-
fargen, kva får me då? Torunn synte forsamlinga kva 
som skjedde då ho blanda fargane i eit glas. Det vart til 
lilla ! Adventsfargen, ventefargen, den er ei blanding av 
himmel og kjærleik. Det kan me hugsa på no når me skal 
førebu oss til julefeiringa, avslutta den erfarne søndags-
skulelæraren.

 
Vennlig hilsen
Frøydis Vestbøstad

Julehilsen fra redaktøren
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Koselig feiring av SMR gruppa i Kongsvinger/Eidskog  sine 25 år hadde vi 25.11 hjemme
hos Klarfrid Ringsbu. Dette var et par måneder for tidlig, men en markering er alltid hyggelig.

Vi var 12 stykker som delte sang og vitnesbyrd om Guds gode omsorg gjennom forbønn.
Og oppfordringen til videre bønn for de vi har på bønnekortet ble gitt, særlig med fokus denne
gang på dem i Midt Østen og i Øst Afrika.

 

SMR gruppa i Kongsvinger/Eidskog

På bildet ser vi fra venstre: Elisabeth Dæhlen, Ruth Løken, Marit Høiby, Lisbeth Olsen, Vivi-Ann Fjeldstad, Kirsti 
Moly Verpe, Klarfrid Ringsbu, Ole Nils Olsen, Svein Tore og Bodil Rode-Christoffersen og Anne Marie Gullberg  
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I mars 2017 vil styringsgruppen for Hjørdis Sundes fond ha møte for
behandling av eventuelle søknader. Her kan det søkes om økonomisk
støtte til mindre formål . Det vil vurderes ut i fra kriteriene, 
” Hjelp i sykdom og nød”. Søkere som ønsker å søke om økonomisk 
støtte bes fylle ut søknads-skjema og sende det inn til: 
Sykepleiernes Misjonsring, Lovisenberggt. 15A, 0456 Oslo innen 1. mars 
2016. Søknaden kan også sendes via email. For mer informasjon ta kontakt 
med daglig leder Hilde Masvie Ydstebø, SMR@Lovisenberg.no eller 
Styreleder Reidun Haugen Dalseth, reidunhd@psmail.no

HJØRDIS SUNDNES FOND
–”Hjelp i sykdom og nød”

Anette Nordhelle- som tidligere var misjonær i Senegal har nå blitt pensjonist 
og arbeidet føres videre av nasjonale:

Daglig leder KY / Håpets Hus og hjelpepleier, Dialla Tourè.
Hjelpepleier og prest i ELS (evangeliske lutherske kirka), Moussa Faye.
Bistandsarbeider og ansvarlig for handikapparbeidet / evangelist, Michel Ngom.
Bistandsarbeider og ansvarlig for alfabetiseringsarbeidet, Manama Guèye.

Anne Margrethe Eidesvik - har nå fått med seg et nytt styrerpar på Sajinipara 
Misjonsstasjon; Sjukepleiarane Esther og Amirson Jacob J - de skal også ha 
ansvaret for sykehuset.

Nytt om navn
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Kjære misjonsvener
Vi vil gjerne sende ei lita helsing til alle som deltok på landsmøtet i Ulsteinvik. 
Vi tenker attende på landsmøtet i juni med glede og takksemd. Glede over å møte 
så mange flotte representantar for SMR frå heile landet, glede over bodskapen, 
bibeltimar, møte med misjonærar, festen på laurdag og avslutningsgudstenesta i 
Ulstein kyrkje. Alt var høgdepunkt.

At landsmøtet var vellukka og vi fekk gode tilbakemeldingar gjer oss takksame og 
takka vil vi dele med Voldagruppa som stilte opp med god hjelp både før og under 
landsmøtet. Likeeins vil vi takke folkehøgskulen som gjorde alt for at vi skulle ha 
det bra.

Landsmøtet ga ny inspirasjon og i vår gruppe er vi godt i gang etter ferien. 
I september 2017 skal vi feire 40 års jubileum, noko vi ser fram til.

Vi vil ønskje alle lesarar av Misjonsringen og leiinga i SMR alt godt og Guds rike 
velsigning over arbeidet. Frå Lærernes Misjonsforbund fekk vi ei helsing og eit 
bibelord til landsmøtet som vi vil dele med dere.: Sjå eg skaper noko nytt. 
No gror det fram. Merkar de det ikkje. Frå Jesajaboka 43 v 19.

Ha tru til Gud.

Med helsing frå SMR gruppa i Ulsteinvik

Frå venstre: Anne Bjørg Moldskred, Maria Grasvik, Ingrid Ringstad, Oddun Hasund, Anna Strandabø, 
Randi Nygjerde, Bjørg Hasund, Asbjørg H. Grønmyr, Synnøve Havåg.

Helsing fra SMR i Ulstein
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Ja, hva skjer i 2017. Er det noen som har jubileum eller vil skrive om hva de gjør i 
gruppa sånn til vanlig. Eller har noen vært på en tur - kanskje et misjonsland?

Send inn en tekst, gjerne med bilde til redaktøren.
Frøydis Vestbøstad, froydisvest@gmail.no

Landstyret har møter to ganger i året og det første blir 3.mars. Her er et bilde fra siste landstyremøte. 
Fra venstre:  Torunn Tvedt, Solveig Granseth, Reidun Haugen Dalseth (leder), Marit Syltebø (sekretær) og 
Ester Røen. Daglig leder Hilde og redaktør Frøydis møter også på landstyremøtene (de er ikke på bilde).

Hva skjer i 2017

God Jul
og

et Velsignet Godt Nytt år
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B ØKONOMI
ECONOMIQUE

Neste nummer kommer i februar. 
Innsendelseav stoff - senest 6.2.2017
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Jeg takker for alle bidrag gjennom året 
og håper at vi kan ha god kontakt også 
i året som kommer. Det er plass til mye 
mere stoff i Misjonsringen om alle bidrar. 
Tusen takk!

Redaktøren


