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Leder

SMR gruppen i Haugesund og en lokal foren-
ing knyttet til Sajinipara Misjonstasjon hadde 16. 
august et møte med familien Jakob med konen 
Ester, datter og sønn. Ester og Jakob er begge 
sykepleiere. De har overtatt ansvaret på denne 
misjonsstasjonen der Anne Marie Eidesvik hadde 
ledet i 32 år tilsluttet Kristen Muslim Misjon.

Anne Marie sier at dette er et stort bønnesvar i rette 
tid. Helt innpå tiden til at hun ville trekke seg 
tilbake kom disse menneskene sendt fra Gud og sa 
seg villig til å fortsette tjenesten på denne plassen.
 
Jakob viste film fra dagliglivet på stasjonen. 
Det er ikke lov med offentlig kristen forkynnelse 
i India.  Dagen startet inne på stasjonen allikevel 
med bønn og lovsang for ansatte og skolebarna. 
Det er 32 ansatte. På området er det klinikk og skole. 
De utdanner helsepersonell; leger og sykepleiere. 
På klinikken/sykehuset behandler de 11-12 tusen 
pasienter årlig. Fokuset er helse, brannsår er hyppig 
årsak til behandling. Pasientene kommer gjerne 
flere dagsmarsjer unna for å la seg behandle her 
fordi de har hørt om at her får de god behandling.

Jakob retter en stor takk til SMR for hva de har 
fått av økonomiske midler, men det viktigste er 
forbønn. Han ønsker å søke prosjektstøtte til våren 
for å kunne bygge en klinikk med ti senger hvor de 
kan behandle de sykeste.

Ester og datteren sang vakkert. Ester holdt andakt 
for oss. Hun minnet om å Gå ut å bære frukt slik 
det står i 

Joh.15.16 «Jesus sier: Dere har ikke utvalgt meg, 
men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å 
gå og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at 
Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i 
mitt navn»

Helsing
Torunn Tvedt

Takknemlig møte med familien Jakob fra Sajinipara 
Misjonsstasjon i India
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Andakt

Vi satt ved kveldsbordet hjemme 
for en del år siden. Der og da 
delte vi opplevelser fra dagen 
og det vi hadde vært opptatt av. 
Noen av barna hadde deltatt på 
Barne – samling i Kirken, og 

fortellingen hadde vært om Skapelsen.

«Gud hadde INGEN TING han, Mamma – ---!! ??»  
Det var åpenbart at hun som sa det, var både 
imponert over skaperkraften og synes litt synd på 
Gud som var så tomhendt. Da ble jeg oppmerksom 
på broren – 1 år yngre – det så ut som han tenkte så 
det knaket og så kom det:  «Han hadde et ORD!»

Å – SÅ SANT;   Å SÅ FULLT AV TRØST!  
ORDET – JESUS – var der.

Han som kom til jorden og ble min frelser. Han var 
med ved begynnelsen, han visste alt «…og uten han 
er ikke noe blitt til, av alt som er blitt til!» v. 3

HAN – som ved at han kom, gav oss adgang til 
Himlenes rike – alle som tok imot Han. v.12

Han har gitt meg en RETT til å kalles «Guds Barn» 
- denne «Julegaven» som varer i tid og evighet. 
Johannes sier at ved å ta imot ORDET er jeg født 
inn i hans rike.

Det samme som skjedde når Gud talte ved 
skapelsen, skjer i dag når mennesker tar imot Hans 
Ord og tror at ORDET frelser og fornyer oss: Guds 
ord blir forkynt, et menneske hører det og en ny 
skapning blir til - i vårt indre og.

ORDET var og er Guds Sønn. Ap. Johannes sier 
senere i vers 14 at: «… vi fikk se hans herlighet, en 
slik herlighet som den en sønn har fra sin Far…» 
Det var Gud som bød at lys skulle skinne fram i 
mørket, og  «Han har også latt lyset skinne i våre 
hjerter, for at kunnskapen om Guds Herlighet i Jesu 
Kristi åsyn skal lyse fram…»2.Kor 4,6.
  
Gutten ved kveldsbordet hadde forstått rett. 
Han formidlet det ved ord og ansiktsuttrykk, så de 
voksne i rommet kjente: «Ja, du har rett.»  Gutten, 
i dag – tror det samme, fordi ORDET har fortsatt 
å overbevise han om «Guds Herlighet i Kristus 
Jesus» og troen på dette er bevart i hans hjerte.

Måtte Gud hjelpe oss å spre kunnskapen om Ordet 
og Lyset til vår neste til enhver tid.

Velsignet Jul med ORDET og LYSET i ditt hjerte.

Hilsen
Marit Rasmussen

  «I begynnelsen var ORDET, og ORDET var hos Gud, 
og ORDET var Gud.»  

Joh. 1, 1-4
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I Rizal utenfor Manila støtter Misjonsalliansen 
en skole med 4500 elever og gir lærerne opplæring 
og kompetanse i inkluderende utdanning. I tillegg 
bidrar vi til bedre oppfølging av mennesker 
med funksjonsnedsettelse gjennom et lokalt 
rehabiliteringssenter.

Rizal er en provins i Luzon på Filippinene, i 
nærheten av Manila, og her har myndighetene 
sørget for nye boliger til fattige familier som har fått 
tilbud om å flytte vekk fra svært kummerlige 
forhold inne i storbyen. – Der de bodde før, hadde 
de ikke tilgang til strøm og rent vann, men nå har 
de fått et nytt hus med innlagt strøm og vann i bytte 
mot det gamle, forteller Solveig Irene Seland, 
land- og fagansvarlig i utenlandsavdelingen. Hun 
har nylig kommet hjem til Norge etter fire år som 
utsending i Ecuador, og i sin nye jobb ved hoved-
kontoret har hun landansvaret for Ecuador og 
Filippinene. Solveig forteller at prosjektområdet til 
Misjonsalliansen ligger i nærheten av en søppel- 
fylling, noe som for mange gir litt inntekter. 
Misjons- alliansen har tidligere jobbet blant 
mennesker som bodde og arbeidet på søppel- 

Gratis rehabilitering i Rizal

deponiet Smokey Mountain, men selv om ingen i 
Rizal bor på selve søppelfyllingen, vil mange drive 
med privat kildesortering og selge ting de kan få en 
liten inntekt av.

Misjonsalliansen jobber i dette området gjennom 
partnerorganisasjonen NMAP (Norwegian Mission 
Alliance, Philippines), og prosjektet har et særskilt 
fokus på mennesker med funksjonsnedsettelse. 
Jeg har nylig vært på mitt første prosjektbesøk i 
landet, og jeg besøkte en barneskole med 4500 
elever. Her kurser vi lærere og ansatte i inkludering 
av barn med spesielle behov, og vi har bidratt med 
noe infrastruktur innenfor WASH (vann, sanitær og 
helse). Rektoren ved skolen var svært takknemlig 
for samarbeidet og for kompetanseheving av 
lærere, forteller hun.

I tillegg gir Misjonsalliansen støtte til et 
rehabiliteringssenter med gratis tilbud til barn og 
voksne med funksjonshemninger. Dette har blitt 
et viktig og kjærkomment tilbud til fattige familier 
som sliter med ekstra store belastninger. – Før 
måtte disse familiene dra et langt stykke vekk fra 
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lokalmiljøet for å få en slik tjeneste, og den var 
ikke gratis. I tillegg måtte de betale for transport og 
for mat. Nå får de god og gratis fagkompetanse og 
fysioterapi i nærmiljøet, sier Solveig Seland.

På dette rehabiliteringssenteret møtte Solveig i 
begynnelsen av februar en gutt på fire år. – Justin 
fikk oksygenmangel under en fem timers lang 
fødsel, og etter flere måneder med legebesøk og 
feildiagnoser fikk moren til slutt vite at den 
lille gutten hadde cerebral parese. Ved starten av 
behandlingen kunne han ikke bevege deler av 
kroppen og hadde problemer med å holde hodet 
oppe. Han hadde vanskelig for å spise, og han snakket 
ikke. Nå har han lagt på seg, har begynt å snakke og 
har større bevegelighet i kroppen, forteller Solveig. 
Moren er veldig takknemlig for hjelpen hun har 
fått og at den til og med er gratis. Misjonsalliansen 
jobber godt sammen med lokale myndigheter, som 
har ansvaret for personalet ved senteret og for lønn. 
– Vi bidrar med kurs, opplæring og noe utstyr.

Da moren skulle føde, hadde hun ikke råd til å gå til 
en offentlig fødeklinikk, men fikk hjelp på et billig, 

privat fødesenter uten lisens til å utstede fødsels- 
attest. Dermed har Justin levd sine første leveår uten 
papirer på at han er til. Det er mange slike tilfeller 
på Filippinene. Fattige har ikke råd til sykehus og 
fødeklinikker og må ta til takke med enklere tilbud. 
– Det fører til at barn vokser opp uten fødselsattest 
og uten tilgang til skolegang og offentlige tjenester. 
Heldigvis har moren nå fått hjelp til å registrere 
sønnen, og Justin har rett til skolegang når den tiden 
kommer, avslutter Solveig Irene Seland.

(Tekst og bilder gjengitt med tillatelse fra 
Misjonsalliansen)



6

Prosjekt støttet av Sykepleiernes Misjonsring
Malaria er en av de mest utbredte og alvorligste 
sykdommene i Senegal. En rapport fra 2018 viser 
at det ble registrert ca.349 000 tilfeller av en 
befolkning på 15,7 millioner mennesker.

Helseministeren i Senegal har i samarbeid med 
partnere/givere gitt flere myggnett til hver av landets 
familier i håp om at alle i landet sover under 
et myggnett for å beskytte befolkningen mot 
sykdommen. 

Halvparten av Senegals befolkning kan ikke lese, 
skrive eller regne. De har derfor selvsagt heller ikke 
fått opplæring i helsespørsmål og mange er uvitende 
om sykdommer og konsekvenser. Det er ikke en 
selvfølge for befolkningen at de ser nytteverdien 
av å få et myggnett. Mange fordommer råder blant 
befolkningen. Eksempelvis, en familiefars fordom-
mer kommer til uttrykk ved skepsis til å ta i bruk  
myggnett om natten da han var overbevist om at 
det var myndighetenes initiativ for å begrense antall 
barnefødsler. Alt initiativ, krefter og penger som 
er brukt i kampen mot malaria er forgjeves dersom 
befolkningen ikke ser nytteverdien og tar i bruk de 
myggnett de har fått.

Håpets hus og kirken i Nioro var så heldige at de 
fikk tildelt kr 70 000 fra Sykepleiernes Misjonsring 
for å drive et helsearbeid i Nioro-regionen. For å 
støtte opp om dette tiltaket til myndighetene ønsket 
Håpets hus og kirken i perioden fra juli til oktober 

å drive et opplysnings- og holdningsskapende 
arbeid i kommunen Dabali som består av 22 
landsbyer, samt 3 landsbyer fra andre kommuner. 
De har tilsammen 2570 familier. I snitt regner vi 
10 personer i hver familie, det betyr at ca. 25 700 
mennesker som ble berørt av prosjektet.

Målet med dette tiltaket/prosjektet var at minst 
90% av alle familiene i kommunen endrer 
holdninger og praksis og tar i bruk myggnett og slik 
hindret at de får malaria. Målet var også at ingen 
døde av malaria fra juli til oktober, altså i regntiden 
når myggen herjer mest. 

Metodene og aktivitetene som ble brukt 
i prosjektet:
 
Teatergruppe: En kjent og populær teatergruppe 
laget en teateroppsetning spesielt for denne 
opplæringen i landsbyene. De reiste fra landsby 
til landsby med framføringen. Etter framføringen 
var det tid for «den «gode samtalen» om emnet. 
Gjennom dette fikk befolkningen økt forståelse 
for sykdommen, hvordan den smitter, hvordan 
beskytte seg, viktigheten av rengjøring både privat 
og i landsbyene.

Prosjektets deltakere, dvs. sykepleierne i kommu-
nen og lærere i Håpets hus, gikk fra hytte til hytte 
for praktisk å hjelpe familiene med montering av 
myggnett og personlig veiledning.  (Forts side 11.)

Til sist ble det også utlyst en konkurranse: De tre 
landsbyene som tar programmet mest på alvor, 

Kampen mot malaria

Ordføreren (med hvit kalott) kommer til festen

Malariasyk – fra teateroppsetningen.
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Søndag:  ”Velsignet være han som kommer i Herrens navn” Matteus 21,9
  
Israel:  Kristin og Ebenezerhjemmet, DNI     
 Frankrike:  Sandra Bischler, NMS    
 Sudan:  Berte Marie Ulveseter, KN
        
Mandag:  ”Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring,  
   for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder
   deg oppe med min Frelserhånd” Jesaja 41,10 
  
Etiopia:  Elsa Lindtjørn, NLM 
    Sonja Angela Küspert, NMS
    2 i sensitivt arbeid
Senegal:  Kari Jøssang, Normisjonen    
Madagaskar: Siri Nyen, NMS   
        
Tirsdag:     ”Selv når du sier at du ikke ser Gud, ser han din sak.
   Bare vent på ham!” Job 35,14
   
Nord Afrika: 1 i sensitivt arbeid, NLM
 Kenya :  Linda A. Gisnås, Pinsemisjonen
    Monica Egeland, NLM
    Marit Thingbø, NLM       
    3 i sensitivt arbeid
Liberia:  Elisabeth Follesøy Solås, NMA

Onsdag:  ”La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 
   I min Fars hus er det mange rom”  Johannes 14,1-2

Midt Østen:  Birgitte, Pinsemisjonen       
    Helene, Frikirken    
    Kristin, Frontiers Norden
 Peru:   Ragnhild Bjørsvik, NLM
Bolivia:  Ingrid Vatne, Pinsemisjonen  
Liberia:  Elisabeth Follesøy Solås, NMA   



Torsdag: ”Herren velsigne deg og bevare deg” 4. Mosebok 6,24 

Nepal:   Ellen Wahlstrøm, HimalPartner
     Liv Wendel, Normisjonen    
 Indonesia:   Elisabeth Bredvei, NLM
     Marthe Dyve, NLM
     2 i sensitivt arbeid, NLM
 Paraguay:   Kjellaug Palma Sjølund, Pinsemisjonen   
  

Fredag: ”Som dine dager er skal din styrke være” 5. Mosebok 33,25:  
  
Pakistan:   Lise Rudvin, M28
 Japan:   Karoline S. og Marius Bergersen, NLM
     Tone Tråsdahl, NLM
 I sensitiv arbeid:  Irene B. Sæther, Pinsemisjonen    
          

Lørdag: ”- når dere uttaler mitt navn, - vil jeg velsigne –” 4. Moseb. 6.27 

Vi takker og ber for:
- kristent interkulturelt arbeid og internasjonale fellesskap
- lokalt ansatte helsefagarbeidere, studenter og volontører
- for nasjonale sykepleiere og deres skoler
- for misjonærer som er hjemme for godt og de som har tatt over deres
  diakonale arbeid 

- SMR`s grupper og enkeltmedlemmer
- SMR`s landsstyre, styreleder og daglig leder
- Misjonsringen med redaktør
- våre søsterorganisasjoner

Vi ber for alle prosjektene SMR gir midler til

Vi ber for sykepleieutdanningene
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 og vårt kongehus og vårt lands regjering



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 og takker for misjonsorganisasjonene;
Den Evangeliske Lutherske Frikirke    DELF  
 
Det Norske Baptistsamfunn     DNB
Den Norske Israelsmisjon     DNI
Den Norske Misjonsallianse     NMA
Misjonskirken  
Metodistkirken   
Det Norske Misjonsselskap     NMS
Frelsesarmèens Ytremisjon     FAM
HimalPartner       
Kristen Muslimmisjon      KMM
Kirkens Nødhjelp       KN
Normisjon       
Norsk Luthersk Misjonssamband    NLM
Pinsemisjonen
Misjonsbefalingen        M28
Tent og Frontiers Norden
Ungdom i Oppdrag      UiO
Dine og SMR-gruppas egne bønneemner
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dvs. der flest myggnett blir brukt og rengjøring 
(søppelhenting) i landsbyene blir iverksatt og 
opprettholdt, får premie. Premiene er totalt 
10 trillebårer, 14 river, 2 spader og 2 høygafler.

 (Forts fra side 6.) 
Tilbakemeldinger fra deltakere i prosjektet:
«Jeg er 62 år og har 9 barn. Jeg var overbevist 
om at dersom jeg sov under myggnettet, ville jeg 
bli steril. Takk til teatergruppa og opplæringen 
fra Håpets hus. Nå skjønner jeg at det ikke er 
sant. Det er bedre å sove under myggnett enn å 
dø av malaria og la min familie være uten far!» 
(Analfabet landsbysjef)

«Jeg var overbevist om at dersom kona rengjorde 
for mye, ble vi fattigere! Nå skjønner jeg at det er 
det motsatte. Holder vi huset rent, blir færre sjuke. 
Da slipper vi å kjøpe medisiner og alle er friske og 
kan jobbe. Nå har kona fått beskjed om å gjøre rent 
både inni huset og rundt huset».
(Analfabet familiefar på 53)

«Takk for at dere kom til vår landsby for å undervise 
oss om malaria og hvordan vi kan beskytte oss mot 
denne sykdommen. Jeg er glad for at også ung-
dommene i landsbyen vår engasjerte seg for å gjøre 
rent i landsbyen. Jeg tok initiativ til å få et TV-team 
fra Kaolack til å komme og filme teatergruppa. 
Vår landsby tok utgiftene i denne forbindelsen». 
(Kvinne)

Onsdag 2.oktober ble TV-programmet vist på 
Riks-TV i Senegal. Hele teateroppsetningen ble vist 
på TV. Dermed fikk mange flere enn disse 25 lands-
byene del i opplæringen.

«Jeg vil rette en stor takk til Håpets hus for dette 
flotte prosjektet, et prosjekt som så tydelig rettet seg 

mot analfabetene i landsbyene. Jeg har nå registrert 
langt færre malariatilfeller i kommunen enn vi 
pleier å ha i regntiden. Takk til KMM og 
Sykepleiernes Misjonsring.» (Sykepleier i Dabali 
kommune)

«Kampen mot malaria-prosjektet er det flotteste 
prosjektet vi noen gang har hatt i vår kommune. Jeg 
er sikker på at det vil få både økonomiske og sosiale 
konsekvenser. Gratulasjoner til Håpets hus og deres 
partnere, KMM og Sykepleiernes Misjonsring. 
Jeg vil selv delta på avslutningsfesten der de 
tre flinkeste landsbyene skal få premie. Så er det 
også mitt ønske at vår kommune kunne få noen 
alfabetiseringsklasser». (Ordføreren i Dabali) 
 
Avslutningsfesten den 25.oktober: Ordføreren kom 
sammen med 6 rådgivere til avslutningsfesten. 
Ansvarlig for helsemyndighetene i distriktet kom. 
Hundrevis av mennesker møtte fram. Tre lands-
byer ble hedret for stor innsats og de fikk utdelt 
premiene. Det ble en feststund for alle frammøtte. 
Både lokal og riksdekkende Radio og TV kom for 
å dekke kåringen.

Hvordan gikk det så med måloppnåelsen?
Målet var at 90% av befolkningen i landsbyene 
skulle sove under myggnett – resultatet ble 94,57%. 
Målet var at ingen døde av malaria fra juli til 
oktober – resultatet ble bare ett eneste malaria- 
tilfelle ble registrert på de 5 helsestasjonene i kom-
munen Dabali. Ingen døde. Helt utrolige resultater.

Takk til Sykepleiernes Misjonsring som gav oss 
denne muligheten til å hjelpe befolkningen i 
Senegal!

Premien for reneste landsby

Leder for Håpets hus, Dialla Touré
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De kloke jomfruene i Indonesia

De lokale på denne øya lever i nuet med de pengene de har, og er lite 
utrustet for uforutsette hendelser skriver utsending i Indonesia.

En del av vår tjeneste her handler om å jobbe for at 
menneskene som lever på denne øya skal få bedre 
levekår. Selv om økonomien på denne øya stadig 
vokser og turismen blomstrer, er det fremdeles man-
ge sårbare og marginaliserte grupper.

Lite skolegang og inntekt
Jeg har tatt meg en prat med Lilli, som er med 
og leder et prosjekt NLM har i fire av de fattigste 
bydelene på øya. Hun forteller at i disse områ-
dene har befolkningen, og spesielt kvinnene, lite  
kolegang og vanskeligheter med å tjene til livets 
opphold. 

I tillegg til å ha lite inntekt er det også et problem 
for mange at de ikke klarer å styre økonomien sin 
på en god måte. Hvis de får litt ekstra inntekt en 
måned, bruker de det gjerne på godterier til barna eller 
andre ting som egentlig ikke er så viktig. 

De lever i nuet med de pengene de har og er veldig 
sårbare for uforutsette hendelser. Lilli kan fortelle at 
da øya ble rammet av gjentatte jordskjelv for et år 
siden, kunne de klare seg i 3 dager, og etter det var 

de helt avhengig av andre.
Sparegrupper
NLM har i disse områdene startet opp sparegrupper 
for kvinner. Lilli forteller at damene møtes en gang 
i måneden for å spare sammen og ha sosialt samvær.

Disse sparegruppene hjelper ikke bare damene med 
å spare. De pengene som de sparer sammen, blir en 
pott som damene kan låne penger av uten at renten 
er altfor høy. Rentene som de får inn av lån, blir 
fordelt på medlemmene i sparegruppen. 

 
Fem kloke og fem uforstandige
For noen uker siden hadde NLM et arrangement 
hvor damer fra alle sparegruppene møttes til en 
felles samling. I tillegg til sparegruppene ble damer 
fra en bydel vi fremdeles ikke hadde fått innpass i 
også invitert.  

Temaet for samlingen var de fem kloke og de fem 
uforstandige jomfruene, og det var rundt 60 damer 
som var med på samlingen.
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Målet var at damene skulle bli inspirert av 
hverandre og feire det de hadde oppnådd så langt. 
Representanter fra sosialdepartementet hadde også 
tatt turen, selv om samlingen var et godt stykke 
utenfor byen.

Lilli forteller at damene ble skikkelig engasjerte da 
de hadde rollespill om de kloke og de uforstandige 
jomfruene. De diskuterte viktigheten av å tenke 
frem i tid.

Vi kan alle bli rammet av uforutsette ting, og det er 
viktig å være forberedt. Damene fra bydelen vi ikke 
har fått innpass i ennå, ble også veldig inspirerte.

Etter samlingen spurte de om ikke NLM kunne kom-
me og hjelpe dem med å starte opp sparegrupper. 
Da Lilli møtte damene igjen for noen dager siden 
var “de kloke jomfruene” fremdeles et hett tema, og 
alle damene var enige om at de ville være som de 
kloke jomfruene.

Avvisende og skeptiske
Lilli har opplevd store endringer etter at hun 
begynte å jobbe i disse fire bydelene. Hun forteller 
at i begynnelsen da hun kom, ble hun avvist 
hele tiden.

Folk var generelt skeptisk til at det kom noen 
utenfra og lurte på hva som var hennes egentlige 
agenda.

Hvis NLM inviterte til samlinger, kunne flere si at 
de skulle komme, men da dagen kom var det svært 
få som møtte opp. Men Lilli mistet ikke motet, hun 
fortsatte å dra inn i disse bydelene, og litt etter litt 
har hun blitt inkludert.

 
Får støtte
I dag har NLM fått støtte både fra befolkningen og 
fra myndighetene. Mange av damene som tidligere 
ikke ville engasjere seg, tar nå ansvar og er med på 
å planlegge og tilrettelegge for samlinger.

Lilli forteller at det nå er damene fra sparegruppene 
som er med og promoterer NLM for andre. NLM 
har en drøm om at disse sparegruppene skal utvikle 
seg.

Neste steg blir å kartlegge hva vi kan bidra med 
for å hjelpe disse damene til å få inntektsgivende 
arbeid.

 
Be for
Vær med å be for dette arbeidet! Be om at arbeidet 
må bære frukt og at disse damene og deres fami-
lier skal få oppleve Guds kjærlighet gjennom det 
arbeidet som NLM gjør.

Fra Norsk Luthersk Misjonssamband, nlm.no
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God Jul 
og

et Velsignet 
Godt Nytt År

I mars 2020 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 søknadsskjema og sende det inn til: 
Sykepleiernes Misjonsring på epost: SMR@Lovisenberg.no 

Søknadsfrist 1. mars 2020

HJØRDIS SUNDNES FOND
«Hjelp i sykdom og nød»
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Tilbakeblikk på året som har gått

Ved årets slutt er det ofte at jeg har en liten mimrestund på året som har gått. 
I år er det mange høydepunkt, og et av dem er den helt første dagen i året. 1. januar. 
Da fikk jeg (og min mann) være tilstede i Musikverein i Wien under nyttårskonserten. 
Ja, den du så på TV! Det var helt fantastisk. Fikk med meg blomster fra oppsatsene 
også, de visnet, men det gjør ikke minnene.

Et annet minne jeg har med meg fra 2019 er fra SMR sitt landsmøte i sommer. 
Jeg er så takknemlig for alle dere jeg fikk være sammen med der. Alle klapp på 
skulderen, alle gode kommentarer. Det gjør godt for et redaktør-hjerte. 
Og for en kunnskap, for en erfaring, for et engasjement som er hos dere. Jeg blir varm 
om hjertet når jeg tenker på det og bærer det med meg som et godt minne fra 2019. 

Synes det er litt tidlig å si allerede i november, men siden dette er siste nummer i år vil 
jeg ønske alle en god jul og et godt nytt år, takk for det gamle!

Med vennlig hilsen
Frøydis Vestbøstad, 
redaktør



MISJONSRINGEN utgis av Sykepleiernes Misjonsring
Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo, tlf. 47 67 87 97

Bankgiro: 1609.51.13676
Vipps: 560952

E-post: SMR@Lovisenberg.no
SMRs hjemmeside: www.misjonsringen.no 

Leder: Torunn Tvedt 
Moksheimsjøen 5, 5542 Karmsund, mobil: 907 64 128 

torunntvedt@hotmail.com
Redaktør: Frøydis Vestbøstad, 

Gulbrandsveien 11, 7088 Heimdal, mobil: 93 80 67 48
E-post: froydisvest@gmail.com

Daglig leder: Hilde Masvie Ydstebø, mobil: 47 67 87 97

ISSN 1892-7416

www.bergersenstrykkeri.com

Neste nummer kommer i februar. 
Innsendelse av stoff - senest 10.2.2020

EF. 1,12

Retur og adresseforandring til:
SMR’s kontor
Lovisenberggt. 15 A, 
0456 Oslo

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


