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Vi har for nylig mistet en 
god venn som døde av kreft.  
Han fikk død med fred og 
med et sinn fylt av takk-
nemlighet og fred, tross alt.   
Et stort lys smil preget ham.  
Han fikk erfare trygghet og 
ro fra den dagen han fikk 
diagnosen, gjennom tøff og 
krevende  behandling helt 
fram til han døde.  Det var 
sterkt og flott for oss som 
fikk være med noe i denne 
tida.   I begravelsen skal vi 
synge, ”Deg være ære, Her-
re over dødens makt.”    Vi 
som står igjen kommer til å 
kjenne på sorg og savn.   Men samtidig skal vi få 
glede oss.  Han fikk dø med et levende håp om 
oppstandelse og nytt liv på den nye jord.  

En dag skal vi virkelig få se at Guds makt seirer 
helt og fullt over døden, sorgen og lidelsen som  
denne verden erfarer.  

Måtte advent  og julehøytiden dette året igjen 
få minne oss på Jesus som kom inn i vår verden,  
som det lille nyfødte barnet, utvalgt av Gud til 
Frelser for verden.   For å gi oss dette levende hå-
pet som er så mye mer dyrebart enn all materiell 
rikdom og velstand.   

Snart er vi i full gang med alle juleforberedelse-
ne, stresser rundt i butikker, prøver å rekke å sen-
de julehilsener i øst og vest.  Kanskje bærer vi på 
bekymringer om at jula ikke skal bli det vi håpet 
på, en stemningsfull fest med bare takknemlighet 
og fred.    Feiring handler ikke bare om å strekke 

Leder
seg så langt som mulig for 
å få alt det praktiske på 
plass, tenker jeg.  Det blir 
ikke jul av det.   For andre 
blir julen en ferietid.  Det er 
ønske om å være  borte fra 
alt stresset vi i vår materia-
listiske verden har blitt så 
påvirket av.  Også der kan 
julens egentlige innhold bli 
helt gjemt og skjult.  Det er 
ikke enkelt å gjøre de gode 
valg.  Men forstår vi hva vi 
går glipp av om vi priorite-
rer feil ?  

Dere som er misjonærer 
i andre land, erfarer en an-

nen juletid enn her i Norge.   Der går mennesker 
som går i møte med  julehøytiden med andre øn-
sker og håp enn oss i den vestlige verden.  For 
de kristne i fattige land, har i vår tid et fokus mer 
rettet mot julebudskapet enn vi har i den rike ver-
den.    Også i år vil noen for første gang med und-
ring og glede feire en kristen jul, mange steder 
rundt om på vår klode.  

Derfor er viktig å ha fokus på det egentlige, på 
juleevangeliets kraft og budskap til oss alle.  Der-
for skal vi fortsatt lese juleevangeliet, ta tid til 
det.  Og vi skal ta tid til å synge julesangene og 
høre etter hva vi har fått del i.

”Frykt ikke!  Jeg kommer til dere med bud om 
en stor glede, en glede for hele folket.  I dag er det 
født dere en Frelser i Davids by.  Han er Kristus 
Herren. ”  Luk. 2, 10-11.

God adventstid og jul ønskes dere alle.

Torbjørg V. Andersen



3

En hilsen fra India ved 
Anne Margrethe Eidesvik

Kjære alle SMR’s medlemmar! 
Endelig eit livsteikn frå meg, dykker utsending 
i Sanjinipara, India.  Gudrun Sæther og Harriett 
Egeland var her før meg.  Kan tru eg er takksam 
til alle i SMR som står bak meg - 25 år på same 
stad, for eit privilegium!

SMR gjer eit flott, flott arbeid, tenk å ha ut-
sendingar i så mange land.  De og vi får vitna 
om ljoset, om Jesus.  ”Eit ljos til openberring for 

”UtvAlgt Av gUd”

Skuleborn og lærarar utanfor kyrkja, 80 elevar. 74 jenter og 6 gutar. 
75 % frå muslimske heimar og resten frå hindu-heimar.

Strikking på misjonsstasjonen. Strikkelærar frå 
Røldal, tre mnd. opphold. Dyktig lærar!

Halema og Santåna i raud og grøn jakke – des-
se har eg tatt meg av siden dei var små. No har 
dei mann og barn.
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heidningane, og ein herlegdom for Israel folket 
ditt ”. Luk.2,32.

Kvar dag får vi så Guds ord. Traktatar og hef-
ter når ut til mange, mange, og folk les. Ordet 
blir forkynt i kyrkja kvar dag gjennom heile året.  
”Men noko fall i god jord og gav grøde. Det skaut 
opp og voks, noko bar tretti, noko seksti og noko 
100 foll. Mark.4,8.

15 jenter og ein gut, Aditya song på gudstenes-
ta i dag.  Siterte bibelvers utanboks på bengali og 
engelsk. Born og ungdom er til stor velsigning 
for oss. Etter gudstenesta var dei heime, fekk 
seg mat og kom tilbake.  Teikneklasse kl.11.30 
– 15.30.  Sarin på bilete  teikna ein blom til dykk 
alle.  Systera, Najerin, går på skulen vår, no  i 1. 
klasse.  Ho kjem frå muslimsk familie rett borte i 
landsbyen. Dei er flinke og arbeidsame elevar!

Eg er lei meg for at eg ikkje kan kome til 
Landsmøtet.  Eg sett kurs for Noreg 17.06 og blir 
heime i tre månadar.  Sist gong var eg på Frek-
haug.  Det var rike dagar og flotte minner.

Gjennom bilete og skrivne ord og bønefelles-
skap, får eg vera med likevel.

Takk for at eg får stå på bønekortet! Takk for 
julehelsingar.  Dei er svært oppmuntrande.

Takk for økonomisk stønad. Takk for eit flott 
blad!  Eg har bilete av dykk i styret på veggen 
utanfor kontordøra mi. Ofte 
ser eg på dykk og takkar Her-
ren for lydigheit mot kallet. 
Eg ber for dykk. Sjølvaste 
formannen Signy Mangers-
nes og mannen var på vitjing i 
Sajinipara for eit par år sidan.  

Serin Sultana gjekk på vår skule i seks år. 
No i 7. klasse.

Shikha og Nåbirul traff 
kvarandre på misjonsstasjo-
nen og gifta seg. Fantastiske 
medarbeidere. Her saman 
med Mamoa, nevø, som no 
går i 3. klasse.
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Det var så koseleg. Har du lesar av dette brevet 
lyst på ein Indiatur er du velkomen.

Å vere misjonær er det herlegaste liv på denne 
jord!  Eg er så takksam for KALLET. Det har 
vore slitesterkt.  Eg får kvile i kallet. Ny kraft 
kjem heile tida.  ”Gleda i Herren er min styrke”.

Helsearbeidet  er tre dagar i veka, gjennom-
snittet av pasientar  er 55 pr. dag.  Det er svært 
opplyftande.  Jesus er i arbeid blant små og store 
pasientar.  Mange blir friske.  Flotte vitnemål å 
høyre.  Enkelt opplegg, gode medisinar og Guds 
signing.  Gudsordet får de med seg heim.  Nye i 
landsbyane deira blir inspirert til å kome.  Folke-
massane i India er enorme, det må opplevast.

I ettermiddag sat Nåbådip Månal på verandaen 
min.  Vi drakk te saman.  Han er frå ein hindu-
landsby og er student.  Han tar imot ljos og les 
Ordet, set spørsmål ved hinduismens tradisjonar.  
Det er nye tankar.  Gud arbeidar i han.  Det er 
tydeleg.  Fyrste ljos i ein mørk landsby.  Mora 
kom som pasient.  Ho hadde eit sår under foten 
og blei frisk!  Sonen fekk høyra evangeliet som 
no ber frukt.

Gud har gitt oss ein vakker misjonsstasjon.  
Elegante høgreiste kokosnøttpalmar og breivok-
ste mangotrær.  Lime og papya frukt.  Over 500 
trær har vi.  Det gir herleg stillhet om kveldane 
og om morgonane.  Herren er nær.  Å vere i opp-
drag, gløyme seg sjølve, oppsugd i alt og alle er 
eit LIV i rett forstand.

Her møter du Mersalim og Rupa, ektefolk frå 
muslimsk bakgrunn som tok imot Jesus for fem år 
sia. Han er no misjonsevangelist, fungerer svært 
bra. Kona Rupa, har sitt arbeid i huset mitt. Takk 
Jesus dag og natt for dei. Sangglade er dei som 
du kan sjå. Solstråla, Srsbåni, jenta som syng, 
har tatt imot Jesus. Ho og frå muslimsk familie.

Blomar frå Bømlo.
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HJØRdIS SUNdNES’ FONd

Hjørdis Sundnes’ Fond – ”Hjelp i sykdom og nød” 

Alle Misjonssykepleiere har anledning til å søke midler fra dette fondet.  
Etter vedtektene skal det deles ut midler fra fondet hvert år, dersom det 
er relevante søkere.

Har du behov for økonomisk hjelp i ditt arbeid, som er innenfor begrepet 
sykdom og nød, (kan defineres vidt) kan du søke.

Søknad med opplysninger og eventuell dokumentasjon legges ved.

grunnbeløpet i fondet er på kr. 1.700.000.

Søknad sendes til Sykepleiernes Misjonsring ved torbjørg v.
Andersen, Nordre Alle 13, N – 3122 tønsberg, innen 18.02.2011.
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Misjonshilsen fra 
SMR i vindafjord/Etne

Vi er ikke så mange, men en solid kjerne syke-
pleiere som er aktiv med i denne rike tjenesten 
som SMR står i. 

Møtene våre har vi vekselvis på Vindafjord-
tunet og Ølen Omsorgsenter, fire møter i året. 
Innholdet i møtene er andakt, sang, solid bøn-
nestund, offer og kaffidrøs med medbrakt mat. 
Vårmøtet og julemøtet er vi rundt i et hjem eller 
på et ”utested”.  

I juni dette året var vi i et hjem i Stokkadalen i 
Vindafjord. Været var aldeles nydelig og plassen 
var fredfull, som var med å lage de ytre rammene 
for kvelden.  På disse møtene ber vi flere med og 
vi har besøk av en misjonær. 

Turid Dahl Stokland hadde misjonsinnslaget 
og hadde en fantastisk god, glad andakt og for-
talte fra arbeidet i Brasil. 

Vi hadde en gripende stund i møtet med fortel-
ling fra arbeidet blant barn og unge i slummen 
der Turid arbeider sammen med sin mann.

Turid Dahl Stokland.

Fra v.: Gerd Sørhus, Olaug Nerheim, Valfrid Vik, 
Hilda Leivsen (Grete Sørhus var ikke tilstede da 
bildet ble tatt).

Fra v.: Marie Sørhus, Kari Meling, Mariann 
Landa, Marta Urdal.

Fra v.: Turid Dahl Stokland, Bjørg Stokland.
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En bokanmeldelse om misjonær Ingeborg 
Skjervheim ”Mor til tusen” skrevet av Mirjam 
Berg. Det å lese bøker gjør noe med en. Og boka 
om Ingeborg Skjervheim skrevet av Mirjam Berg 
gjør det så absolutt. 

I ”Tibetaneren” sitt blad til jul 2009 kan en 
lese. Dette er årets julegave. Og den kan så abso-
lutt anbefales også til jul 2010. 

Vi møter en ung jente fra Ål i Hallingdal, eldst 
av 5 søsken, som opplever å få misjonskall på 
morens dødsleie. Hun lærer seg å legge alt fram 
for Gud i bønn. 

Vi får følge henne under utdanning som syke-
pleier og jordmor. Med lite penger men hvor Gud 
på forunderlig vis sørger for henne. 

Kallet var mot et fjelland. Det blir mange hind-
ringer og mye venting. Men Gud stadfester kal-
let. Som Ordet”: Herren leder trygt over dypet 
mot høyden”. 

Dørene inn til Nepal åpnes. Og hun får møte 
landet og folket i 1955. Ingeborg er kommet til 
stedet der hun er sikker på at Gud kan bruke hen-
ne. Foran henne ligger mange år med hardt arbeid 
men hun opplever også sykdom. 

Det tar tid å få innpass hos det nepalske fol-
ket. Men med Ingeborgs respekt og kjærlighet til 
dem tar de henne inn til seg i heimene og hjerte-
ne. Hun får til navnet; ”Tansens Moder Teresa”.  
Noen bøker berører deg sterkere enn andre og det 
har denne gjort med meg. Det er en grundig bok 
og blant annet bruken av Ingeborgs dagbøker er 
brukt på en oppriktig og respekt full måte. Dypest 
sett handler den om hva Gud kan få gjort gjennom 
et menneske når det stiller seg åpen for Ham. 

Ingeborg la sitt liv i Guds Hånd. Takk til Mir-
jam Berg som har formidlet hennes historie. 

Les den og la deg berøre.

bOkANMEldElSE

de skal arrangere landsmøte i 2013 på Rødde Folkehøyskole.

Heimdal/tillergruppen er 25 år
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Minneord over diakonisse Hjørdis Alnes:
Vår alles kjære søster Hjørdis var født på Alnes 
på Godøya utenfor Ålesund 14.05.1919. Der vok-
ste hun opp sammen med fire søstre og to brødre, 
mor og far.

I 1941 reiste hun til Oslo hvor hun fikk sin sy-
kepleierutdannelse ved Diakonissehuset. Da var 
det krig i landet.  Søster Hjørdis fortalte at det var 
så mørkt og trist på grunn av all blendingen.

Etter utdannelsen var hun noen år på Rikshos-
pitalet, Kristiansand Sykehus og på Diakonisse-
husets Sykehus.

I 1964 ble hun bedt om å komme til Ålesund 
for å bli styrer ved Ålesund nye alders og sjuke-
heim.  Hun fikk permisjon fra Diakonissehusets 
Sykehus og skulle være i Ålesund i ett år.  Hun 
ble der i 21 år, resten av sitt yrkesaktive tjeneste.  
Hun sluttet i 1985.  Da var hun 66 år gammel.

Søster Hjørdis var en god og fin omsorgsper-
son.  Hun passet godt i arbeidet for de syke og 
gamle. Arbeidet ga henne mye, og selv fikk hun 
gitt mye tilbake til sine pasienter.

Da søster Hjørdis kom til Ålesund, begynte hun 
i SMR gruppen her i byen.  Hun var ett trofast 
medlem gjennom alle år så lenge kreftene holdt, 
og kom alltid til møtene hvis ikke arbeidet hin-
dret henne.

De første årene hadde SMR ofte sine julemøter 
i lokalene til sjukeheimen, senere fikk vi leie lo-
kaler i Spjelkavikområdet.

De siste årene var søster Hjørdis preget av syk-
dom.  Hun hadde revmatisme, hjerteplager med 
mer. Hun hadde blant annet fått en klaffefeil i 
hjertet som gjorde at hun ble tungpusten.  Hun 
fikk innlagt pacemaker.  Senere ble hun tross sin 
høye alder tilbudt hjerteoperasjon, men det tak-
ket hun nei til.  Hun var klar og orientert, men 
følte nok at alderen inntok henne.  Hun sa ofte at 
hun lengtet etter å flytte hjem til Gud.  Etter hvert 
ble kreftene mindre.  Hun fikk hjerte infarkt og 
ble innlagt på sykehuset igjen.  Da de ikke kunne 
gjøre mer for henne ble hun overført til Spjelka-
vik  omsorgsenter, hvor hun døde 07.07.2010, 91 
år gammel.

Søster Hjørdis ønsket å dø med skoa på mens 
hun var oppegående og greide seg selv, uten å 
være noen til bry.  Det ønsket fikk hun nesten 
oppfylt.

Søster Hjørdis var en varm kristen og ett godt 
og fint bønnemenneske som ba for misjonens sak, 
for slekt og venner. Vi savner hennes gode smil 
og latter.  Tross sine mange plager, var hun lett på 
foten og hadde et lyst sinn og et godt humør.

Søster Hjørdis ble bisatt fra ett overfylt sju-
kekapell den 12. juli 2010.

Vi lyser fred over søster Hjørdis sitt gode    
minne.

For Ålesundgruppa av SMR
Jorunn Myklebust

MINNEORd
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Bønnetjenesten

vi takker:
Israel: For Ebenezerhjemmet og alt arbeidet som blir gjort der.

Mali: For arbeidet til Oddveig Deriaz, Nor. og 
 Else S. Vatne sitt arbeid.

Etiopia: For arbeidet til Margrethe Mork, NLM og 
 Sonja Angela Küspert  NMS
  
Ecuador: For arbeidet til Inger Lise Hovda Dobbe, NMA

India: For Anne Margrethe Eidesvik og alt hun er opptatt av, KMM

thailand: For arbeidet til Reidun Haugen Dalseth, HP

Mongolia: For arbeidet til Åshild Sørhus, NLM

Norge: For arbeidet til Silje Edland, NMS og Anita Haugsjå, Nor. i Mali 
 For alt arbeidet Else Marie Voll har utført på sykepleierskolen i Haidom,
 Tanzania, NLM.

vi ber for:
Israel: Ebenezerhjemmet, at de må få midler til å bygge tilfluktsrommene.

Mali: at arbeidet må lykkes, at noen vil ta i mot evangeliet.

Etiopia:  at de trives i arbeidet og at evangeliet når ut til mange.

Ecuador: Inger Lise er ny på feltet, vi ber om at hun må trives i arbeidet.

Mongolia: Åshild er også ny i Mongolia, vi ber om at hun må trives og om at arbeidet lykkes.

Norge: at de som er kommet til Norge må finne seg vel til rette i en ny situasjon
 og at de finner det meningsfylt å være hjemme.
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glEd dEg dU kRIStI bRUd

gled deg, du kristi brud   gjer porten høg og vid,
og gled din Herre gud   sjå kristus til deg rid!
No kjem han rik på nåde,    I dag vil han deg gjeste
Som deg profeten spådde.   og til sin brud deg feste.
Hosianna! lov og ære,   Hosianna! lov og ære
vår konge evig vere!    vår konge evig vere.

Med fryd og glede gå   Strø greiner der han rid
Eit fagert syn å sjå:    brei greiner der han skrid!
Ein hovding høg i heider   guds folk, sving sigerpalmar 
Som deg til livet leier     og syng no jubelsalmar!
Hosianna! lov og ære   Hosianna! lov og ære
vår konge evig vere.    vår konge evig vere!

Eit Esel honom ber    Og alle borna små
som heimsens Herre er   med song mot han skal gå
Hans skapnad, den er  ringe,  Og alle folkeskarar
Men han kan døden tvinge.   dei jublar høgt og svarar: 
Hosianna! lov og ære   Hosianna! lov og ære
vår konge evig vere!    vår konge evig vere!

Han kjem så mild og god,
Han gjev de veike mod,
for han sitt folk vil frelse, 
si brud med fagnad helse.
Hosianna! lov og ære,
vår konge evig vere!
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