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Leder

Året 2020 er snart historie. Siden dette MR er det siste for dette merkelige 
tjuetjue året vil jeg benytte anledningen til å ønske alle

Ei God Velsignet Jul og Ett Godt Nytt År!

Takk til alle dere som er med i trofast bønn for SMR sine utsendte misjonærer 
som står på bønnekortet, misjonsforeningene rundt omkring i vårt land, 
misjonsorganisasjonene og landsstyret.

Vi ser frem til 100 års jubileum. Sett av datoene allerede nå 02.-03.oktober 
2021. Av programmet kan nevnes i grove trekk (kan bli forandring) dersom 
landet er fortsatt i Covid-19 modus. Jubileumsskrift for de siste 50 åra er under 
arbeid. Lørdag ettermiddag blir det forelesing over misjonstema på Lovisenberg 
sykepleierhøyskole. Om kvelden blir det festmøte på Lovisenberg. Der er det 
plass til 100 personer (50 dersom corona restriksjoner). Overnatting mulig på 
Gjestehuset Lovisenberg.
Søndag blir det jubileums gudstjeneste i Lovisenberg Kirke. 

Landsstyret var fysisk sammen på høstens styremøte. Det var godt å kunne 
samles og se hverandre. Vårens møte ble kommunisert gjennom e-post. 

Leder møtte på den nasjonale konferansen Unådde folkeslag i Bergen 16.-17.
oktober. Temaet var denne gangen: «MED LIDENSKAP FOR DE SOM ENDA 
IKKE HAR HØRT» Deltakerne var fra forskjellige organisasjoner med bredt 
spekter for ytremisjon. Fint å kunne møtes for en felles sak: GÅ DERFOR UT! 
Matteus 28.19.-20. Så ble vi rikt minnet om hvem som er oppdragsgiveren og 
hvilken metode vi enn skulle bruke ble delt under dette seminaret for å nå ut til 
folkeslag som ennå ikke har hørt evangeliet, men heller ikke glem din ufrelste 
nabo!

Guds Fred!

Hilsen 
Torunn Tvedt 
styreleder 

Ser fremover!
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Andakt

Denne sommeren og høsten har 
jeg gått mye på tur. Lange turer 
og korte turer, turer på små fjell 
og høye fjell. Turer i sol og turer 
i regn. Turer alene og turer med 
venner. 

Bibelen har mange fortellinger om mennesker som 
gikk på fjelltur for å være alene i stillhet. Både det 
gamle og nye testamente forteller om at mennesker 
fikk et møte med Herren på toppen av et fjell. 
Jeg forstår det også slik at Jesus likte å gå på 
fjelltur. Han gikk ofte alene, men også med sine 
nærmeste venner. 

Ofte blir fjellet brukt som metafor for trygghet, for 
noe som varer og er til å stole på, - for Gud selv.

I 2. Samuelsbok 22,2 synger David: 
Herren er mitt berg og mi borg
og min utfriar, 
min Gud er fjellet 
der eg søkjer livd.

Og i Salmene 31,3 
Ver meg eit vern og eit berg, ei borg til frelse.

Når jeg er der oppe i høyden, med steinur, knauser, 
lyngsletter og isbreer, kommer det tanker om tiden 
og evigheten. Fjellet har ligget der i tusener av år, 
gjennom mange istider. Dette er min tid på jor-
den. Den er så kort og jeg er så liten. Menneskene 
som Bibelen forteller om, var mennesker som deg 

og meg, med mange ulike stemninger og følelser. 
De var sinte, skuffet, fortvilt og noen ganger fylt av 
bare glede. De var kort og godt mennesker. David 
framfører en tankerekke om det store skaperverket 
og det lille mennesket. Når han ser alt dette store 
og majestetiske i naturen, da er det nærmest en 
selvfølge at Han også tar seg av menneskebarnet.  

I Salmene 8,4 synger David:
Når eg ser din himmel, 
eit verk av dine fingrar, 
månen og stjernene 
som du har sett der, 
kva er då eit menneske – 
at du hugsar på det, 
eit menneskebarn – 
at du tek deg av det?

Jeg velger å stole på, og hvile i dette. Min hjelp 
kommer fra Herren.

Marit Hovde Syltebø

Tanker om fjell, folk og frelse
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TAKK fra Det Norske Misjonsselskap for støtten fra SMR for 2020

Takker for brev fra dere datert 25/4-2020 hvor vi ble orientert om at vi var tildelt kr
80 000 til NMS-Madagaskar. Vi i NMS, som en av 11 andre misjonsorganisasjoner,
er svært takknemlige for støtten vi mottar fra SMR både gjennom bønn og
økonomiske bidrag, og gleder oss over at vi også i 2020 har mottatt raust bidrag fra
dere. Midlene fra SMR betyr mye for de som takket være tilskudd fra dere får den
hjelp og oppfølging de trenger.

Hele verden er rammet av korona-pandemien. Både selve viruset og tiltakene for å
beskytte befolkningen mot viruset rammer først og fremst de mest sårbare. En krise
som Korona-pandemien har vidtrekkende konsekvenser. For våre samarbeids-
partnere i Afrika og Asia er det ikke bare selve viruset som er farlig. Også tiltakene
for å hindre spredning skaper nye problemer. Blant annet er det anslått at det vil bli
stor økonomisk tilbakegang. Tidligere erfaringer med epidemier som ebola viser også
at det er stor risiko for økning i dødsfall knyttet til fødsler og mor-barn-helse og
økning i voldtekter og vold mot kvinner. Å holde avstand er ikke enkelt når man bor
tett sammen. Det hjelper ikke å sitte hjemme for å unngå viruset hvis det fører til at
man ikke har noe å spise.

På Madagaskar har forebyggende tiltak mot covid19 handlet om informasjonsarbeid
og utdeling av materiell som såpe og munnbind spesielt rettet mot en av de svakeste
gruppene i samfunnet. Dette skjer i samarbeid med kirkens helsedepartement som
mor-barn prosjektet er en del av.

Med Vennlig hilsen
Anne Karin Kristensen

Takk fra Det Norske Misjonsselskap
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Madagaskar: 
Koronarestriksjoner etter jojo-prinsippet

I mars foretok myndighetene en meget hard 
nedstegning av landet. Hele Madagaskar stoppet 
omtrent helt opp. Dette gav raskt gode resultater, 
noe som førte til at det ble lettet på restriksjonene. 
Men konsekvensen av dette ble en sterk økning av 
smitte, noe som tvang myndighetene til å gjeninn-
føre nesten like strenge tiltak som i mars og april, 
forteller  misjonær Arild Bakke, som kom hjem til 
Norge i begynnelsen av august.  Siden Bakke har 
vært honorær norsk generalkonsul på Madagaskar, 
ble han ikke hentet hjem sammen med de øvrige 
norske misjonærene i vår. Når han og familien nå 
kom hjem, var det på et charterfly i regi av franske 
myndigheter.

Sjokkerende forhold
Når Arild Bakke skal beskrive forholdene på 
Madagaskar under koronanedstegningen, bruker 
han ord som «sjokkerende» og «forferdelig».

- Det som gjør epidemien så dramatisk på 
Madagaskar, er at dette er et fattig land. Når landet 
stenges ned, sulter folk. De fleste er avhengige av 
å komme seg på jobb og tjene penger for å skaffe 
seg mat til neste dag. Her i Norge har vi gode 
sikkerhetsnett som medfører at den vanlige mann 
og kvinne ikke blir så skadelidende. Når myndig-
hetene på Madagaskar ser at folk sulter på grunn av 
restriksjonene, er det i lengden umulig å holde folk 
borte fra arbeidsplasser og torghandel. Vi får håpe 
og be om at det ikke er så mange som blir smittet 
framover, sier Bakke, som ikke har veldig stor tillit 
til den offisielle statistikken over smittede og døde 
under pandemien. Han antyder at tallene kanskje er 
20 ganger så høye som det myndighetene oppgir.

Kirke rammet
FLM - den lutherske kirken som NMS samarbeider 
med, har vært hardt rammet av koronaen. Både den 
sittende kirkepresidenten og en av de tidligere

Foto: Unsplash



6

kirkepresidentene har mistet livet som følge 
av Covid-19. Videre har personer med sentrale 
oppgaver i kirken måttet gi opp kampen mot viruset. 

For kirken er det som nå skjer, svært vanskelig. Det 
er strenge begrensninger på hvor mange som kan 
komme til gudstjeneste. For å kompensere for dette, 
arrangerer menighetene mange gudstjenester hver 
søndag, men det er likevel ikke plass til alle som 
ønsker å være med i menighetsfellesskapet.

- Hvem er det som er hardest rammet i kirken?

- Det er nok prestene. Menighetene får sine 
inntekter nesten utelukkende gjennom kollekter på 
gudstjenestene. Når tallet på gudstjenestedeltagere 
er dramatisk lavere enn vanlig, synker inntektene. 
Det går først og fremst ut over prestene, som får sin 
lønn fra kollekten. Mange prester har fått lite lønn 
i koronaperioden.

Kirkevekst - tross alt
Selv om Arild Bakke forteller om store lidelser og 
problemer for kirken, er han samtidig nesten stum 
av beundring for den innsatsen som medlemmene i 
den lutherske kirken utfører.

- Det er nesten ikke til å tro, men også i de siste 
månedene har det blitt plantet nye menigheter. Folk 
er tent av evangeliet. De lar seg ikke stanse av en 
smittebølge. Kirken lever, sier Arild Bakke, som det 
siste året han bodde på Madagaskar, hadde ansvar 
for å følge opp teologisk utdannelse i flere land i 
Afrika. Dette arbeidet skal han fortsette med, i tillegg 
til undervisning i ledelse og pastoralteologi, men nå 
med utgangspunkt i hovedkontoret i Stavanger. 
Kona Landy Bakke skal drive med informasjons-
arbeid, foruten oppgaver blant innvandrere i KIA. 
De to barna begynner på norsk skole.

- Hensynet til barnas skolegang førte til at vi følte 
oss tvunget til å forlate Madagaskar litt tidligere 
enn vi kanskje hadde tenkt. Fra mars kunne de 
ikke møte opp på skolen, og det var dårlig med 

nett-baserte løsninger for dem. For at de skal få et 
skikkelig skoletilbud og et normalt sosialt miljø, 
føltes det rett og riktig å bryte opp, sier Arild Bakke. 

Desperat krig mot en skjult fiende
 
Hovedveiene ut av hovedstaden Antananarivo er 
i dag barrikadert av tanks og andre pansrede kjøre-
tøyer, og det er mye politi i gatene. Dette er et tegn 
på at det nå er erklært «sanitær unntakstilstand» på 
Madagaskar. Landets president og regjering skal i 
en periode på femten dager styre landet med utvi-
dede fullmakter. Ordensmakten har frie hender til å 
håndheve de strenge restriksjonene som er vedtatt 
for karantene og ferdsel, på grunn av redsel for 
spredning av korona-viruset.

I Antananarivo og havnebyen Toamasina er 
det portforbud mellom kl. 20.00 om kvelden og 
til 05.00 om morgenen, og strenge bevegelses-
restriksjoner er innført på dagtid. Alle offent-
lige transportmidler og taxier har fått forbud mot 
å kjøre innenfor og ut av disse byene. Restauranter 
og barer har måttet stenge. Videre er offentlige 
kontorer lukket, og folk blir oppfordret til å holde 
seg hjemme. Det er gjort unntak for varetransporter, 
bankbesøk og nødvendige kjøp av medisiner, driv-
stoff og dagligvarer. De siste dagene har det vært 
lange køer og tilløp til hamstring, men myndig-
hetene iverksetter nå strenge priskontroller på salg 
av ris og andre matvarer.

Tidligere er all passasjertrafikk fra utlandet, 
både luftveien og via sjøterritoriet, blitt stoppet. I 
helgen fikk to fly fra Air France spesialtillatelse 
til å hente ut europeere, men disse flyene måtte gå 
tomme fra Charles de Gaulle til Antananarivo.

Gudstjenester over det ganske land var avlyst i 
går, og fra og med i dag holder skoler og univers-
iteter stengt. Inntil videre får imidlertid private 
bedrifter fortsette sine aktiviteter. Kjøp og salg på 
de tradisjonelle torgene fortsetter også som vanlig. 
I et land hvor de aller fleste lever på fra dag-til dag 
inntekter, vil det nesten være umulig å forvente at 

Fortsettele s. 11
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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
Romania:  Irene Sæther, Pinsemisjonen    
 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:  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: 2 i sensitivt arbeid, NLM
 Kenya :  Linda A. Gisnås, Pinsemisjonen
    Monica Egeland, NLM
    Marit Thingbø, NLM       
    2 i sensitivt arbeid

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
Bolivia:  Ingrid Vatne, Pinsemisjonen  
Filippinene:  Møyfrid Brenne Fehn, Misjonsalliansen 

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

Nepal:   Ellen Wahlstrøm, HimalPartner
     Liv Wendel, Normisjonen    



 Indonesia:   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
     Helga Irene, Frikirken
Elfenbenskysten:  Anna Birgitte L. Berge, NLM   
          

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

Gruppas og dine egne bønneemner:
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folk skal kunne holde seg hjemme. Madagaskar, i 
likhet med andre afrikanske land, vil være svært 
sårbart for full nedstegning. Det ser ut som om 
myndighetene har valgt å balansere mellom gjen-
nomførbare tiltak og praktisk umulige restriksjoner, 
og tiden vil vise hva dette vil resultere i. Spørsmålet 
er jo om de strenge restriksjoner i et svært fattig 
land vil kunne få sosio-økonomiske konsekvenser 
som overgår problemene med korona.

President Andry Rajoelina holdt en ny fjernsyns-
overført tale sent søndag kveld, over to timer 
forsinket. Han meddelte da at han vil holde denne 
typen taler for folket i radio- og TV-kanaler hver 
kveld de kommende to uker. I sin tale i går kveld 
informerte han om at det er identifisert ni nye 
tilfeller av korona-smittede, i tillegg til de tre som 
tidligere er blitt offentliggjort. Alle tolv har kommet 
fra Frankrike den siste uken. Ti personer er gassere, 
èn er fransk og den siste er guineaner. Presidenten 
understreket at det foreløpig ikke er rapportert om 
døde, og han poengterte at han videreformidler 
faktiske resultater fra laboratorieundersøkelser på 
Institut Pasteur.

Hverken presidenten eller ulike offentlige organer 
sier noe om antall personer som er testet. Det er 
grunn til å tro at en foreløpig først og fremst har 
testet nyankomne fra utlandet, og at en i liten grad 
har testet folk ute i samfunnet. Men fremover skal 
fokuset utvides, - målet er nå å teste tusen personer 
hver dag.

Alle som er kommet inn i landet i perioden 
fra 14. mars testes nå for korona. Mange av de 
nyankomne har dessuten måttet signere på en avtale 
om hjemmekarantene og regelmessige kontroller. 
1253 personer sitter offisielt i karantene. Når det 
kommer inn bekymringsmeldinger om karantene-
brudd, griper ordensmakten inn. Noen som hadde 
reist til Port Berger på nordvestkysten for å delta i en 
begravelse, ble oppsøkt av lokalt politi og ekskortert 
om lag fem hundre kilometer tilbake til hovedstaden 
Antananarivo.

Ellers har gassiske medier gitt mye omtale til 
legen Jean-Jacques Razafindrazany (68 år) som 
døde av korona i Frankrike nå i helgen. Han er den 
første gasseren og den første legen i det franske 
helsesystemet som dør  av dette viruset. Han arbeidet 
på sykehuset Compiègne i Lille-området. Det blir 
holdt en minnestund på sykehuset mandag 23.mars, 
med den nyvalgte ordføreren tilstede.

Myndighetene går altså til full krig mot det 
skjulte viruset korona. Til en viss grad er dette en 
ukjent og ny kamp for et land som har kjempet mot 
pest og kolera. Diskusjonene går da også høylytt.

Folk spør seg selvfølgelig om tradisjonelle urte-
medisiner vil ha en positiv effekt i kampen mot 
viruset. Og noen har håp om at en god klassisk 
blanding av sitron, hvitløk og ingefær vil hjelpe. 
Videre diskuterer gassiske leger seg imellom om 
gassernes innbygde motstandskraft mot malaria 
kan ha en viss virkning mot Covid-19. På den 
annen side vet en at mange gassere har svekket 
immunforsvar på grunn av næringsfattig mat. Det 
er også vel kjent at mange under seksti år har 
underliggende sykdommer, dels på grunn av en 
stresset livssituasjon, dels på grunn av mangelfull 
mat, dels andre årsaker. 

Arild Bakke

Foto: Unsplash
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Minneord om Marit Karine Bakke
8.juni 2020 døde Marit Karine Bakke.  Hun ble 82 år.  Vi i Tønsberg-gruppen av 
Sykepleiernes Misjonsring savner en kjær og omsorgsfull venn.  Hun hadde vært 
medlem i SMR i mange år.   De siste årene, etter at hun mistet mannen sin Hans,  
ble hun aktivt medlem og kunne delta på møtene.   Han hadde vært alvorlig syk i 24 år.   
Marit hadde en stor vennekrets og var nær og omsorgsfull i sin egen familie. Hun hadde 
mange oppgaver og verv i bl.a. tidligere Indremisjonen, nå  Normisjon, driften av Sven 
Foyns bedehus i Tønsberg,  Menighetsråd.  

I 1957 startet Marit på Sykepleieutdannelsen i Tønsberg. Etter det var hun 
menighetssøster i Fredrikstad i to år og var en periode på kirurgisk avdeling ved 
Sentralsykehuset i Østfold.   I 1965/66 gikk hun lærerlinjen på Norges Høgre 
sykepleieskole i Oslo.  Etter utdannelsen der flyttet  hun  tilbake til Tønsberg i 1968  
og ble lærer ved Røde Kors Sykepleieskole. Hun og Hans fikk en datter i 1975.  
Da valgte hun et opphold i sykepleiekarrieren. Senere ble hun bedriftssykepleier på 
Esso-raffineriet på Slagentangen.  Der ble hun fram til hun ble pensjonist.  
 I 2019 fikk hun problemer med helsen og det viste seg å være en alvorlig kreft som 
ikke lot seg behandle.  I tillegg ble vi isolert fra hverandre i 2020 da coronapandemien 
også rammet Norge.  

Midt i sorgen og savnet er det godt å minne hverandre på den trygghet Marit hadde 
gjennom sykdomstiden.  Hun var ikke redd for å dø. Og hun visste at håpet om 
evig liv var sant.  Hun holdt fast i troen på ordet om Jesus Kristus som hadde gitt 
oss håpet. Vi kjenner stor takknemlighet  for den tiden vi fikk sammen med Marit  i 
Tønsbergruppen SMR og lyser fred over hennes gode minne.

På  vegne av Tønsbergruppen SMR, 
Torbjørg Vikingsdal Andersen

Sigrid Amalie Hetland gikk bort 21.oktober 2020. Sigrid var utdannet sykepleier ved 
Aker sykepleieskole, og tok senere jordmorutdanning. Hun og mannen var i flere 
perioder misjonærer  i Etiopia. De hadde fire barn.  Som pensjonister bosatte de seg 
i Sigrids hjembygd Eidskog, og var aktive i Misjonsambandet. Siden stiftelsen av 
SMR i Kongsvinger og Eidskog i 1992 var hun trofast med helt til hun var 90 år. 
Vi takker for vennskap gjennom mange år. 
Fred over minne.

For Kongsvinger og Eidskog gruppe, 
Anne Marie Gullberg.

Minneord
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Eksamens-	
perioden		
er	i	gang!		 Kjære	venner!		

	
Skolene	i	Kongo	har	vært	stengt	
siden	midten	av	mars,	men	nå	
er	de	åpne	igjen	og	
eksamensperioden	er	i	full	
gang!		
	
Det	som	elevene	vanligvis	
skulle	brukt	3	måneder	på,	har	
de	fått	tre	uker	til	å	skyndte	seg	
å	lære	–	så	det	er	ekstra	mye	
spenning	knytta	til	hvordan	
disse	eksamenene	skal	gå.		
	
Vi	får	bare	ønske	dem	lykke	til!		

	

	

Byggeoppdatering	
Byggingen	av	skolen	i	Kamituga	
og	sykehuset	i	Baraka	har	
pågått	for	fullt	gjennom	hele	
sommeren,	til	tross	for	korona-
utfordringer.		
	
Til	høyre	er	et	bilde	fra	Baraka.		

På	vegne	av	elever	og	lokal-
befolkning	vil	vi	si		
tusen	takk	for	arbeidet	
dere	er	med	på!		

Bukavu,	14.	september	2020	
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Jubileumsfeiring 2021

Jubileumshefte

Det er vanskelig å forestille seg at vi skal kunne samles igjen her 
vi sitter på hver vår tue rundt om i det ganske land. Men, vi ber og 
håper at 2. -  3. oktober 2021 så kan vi møtes til jubileumsfeiring.

Det blir seminar på Lovisenberg Sykepleierhøgskole lørdag, mid-
dag på Mor Guldbergs stuer lørdag kveld og jubileumsgudstje-
neste i Lovisenberg kirke søndag 3. oktober. Sett gjerne av datoen 
allerede. Mer info og påmelding kommer etterhvert.

Frøydis

I 2021 blir SMR 100 år og i den forbindelse vil det komme et 
jubileumshefte. Arbeidet er påstartet og vi gleder oss til å se det 
ferdige resultatet. Det ble skrevet en bok til 50-års jubileet, og nå 
vil det altså komme et hefte på 32 sider.

Det er redaktør Frøydis Vestbøstad som sammen med Christine 
Kristoffersen i Lys og Latter Media som lager dette heftet. Det vil 
bli stort fokus på bønn, for SMR er en bønneorganisasjon. Tenk på 
hvor mange som har stått på bønnekortene i alle disse 100 årene 
og hva dette har betydd for den enkelte. Og for alle som har bedt.

Vi gleder oss - og håper du også gjør det.

Redaktøren
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God Jul 
og

et Velsignet 
Godt Nytt År
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