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Den forbudte bok

Leder

Jeg har vært på ferie i Israel og det var en flott 
tur. Det var mye å lære og noe av det som 
gjorde stort inntrykk var at Jesaja 53 ikke blir 
lest av jødene. Det er den forbudte bok. Den 
handler om Jesus, hva han har gjort for oss. 

Vi skal igjen få feire at Jesus kom til jord – 
Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb 
(Jes.11,1) og på den tid skal hedningefolkene 
søke til Isais rotskudd, som står som et banner 
for folkeslag (Jes.11,10). 

I byen Jaffa ble vi på turen vår minnet om 
både Jona og Peter som fikk beskjed om å gå 
til hedningene. Takket være deres (etterhvert) 
lydighet kom evangeliet til oss og vi får gå 
under Guds banner. Dette er blitt stort for meg 
– igjen.

Før jul prøver jeg å få med meg en julekonsert 
eller to. Et år fikk jeg høre en forholdsvis 
ny julesang hvor refrenget starter med takk. 
Det slo meg da at det er ikke så mange andre 
julesanger som inneholder ordet takk. Har du 
anledning, så hør Cantus synge «Julesong» av 
Bjørn Willadsen, med tekst av Kari Mørkved 
Romstad:

Takk på takk, frå hjartet driv
Takk for glede, takk for liv
Takk for frelsaren du sendte
Takk for alt av liv eg kjende.

Olav og Frøydis på tur i Israel. Jerusalem er en 
viktig by for både jøder, kristne og muslimer. 

En riktig God jul og et Godt nytt år ønskes 
dere alle!

Frøydis Vestbøstad
leder av SMR
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Andakt

Frelse og glede

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, 
jeg forkynner dere en stor glede – en glede 
for alt folket. I dag er det født dere en Frelser, 
som er Messias, Herren – i Davids by.» 
Luk.2.10-11.

Selv om situasjonen gjeterne var i da 
engelen kom med dette budskapet til dem 
er totalt forskjellig fra hva vi opplever som 
fryktskapende idag, så er det verdt å ta til seg: 
«Frykt ikke». Når frykten får gripe oss, så 
mister vi gleden.

«Frykt ikke, for jeg er med deg, se deg ikke 
engstelig om for jeg er din Gud. Jeg styrker 
deg og hjelper deg og holder deg oppe med 
min rettferds høyre hånd.» Jes. 41.10.

I Fil.4.4 står det: «Gled dere i Herren alltid, 

igjen vil jeg si: Gled dere!»

Grunnen til at dette budskapet var et 
gledesbudskap var at det lille barnet som var 
født var Frelseren. 

Syndefallet førte til adskillelse mellom Gud 
og mennesket. Men Gud ønsket ikke den 
adskillelsen og i sin kjærlighet til oss fortapte 
syndere, så lot Han sin sønn komme til verden 
for å gjenopprette forbindelsen mellom seg og 
oss.

Dette leser vi så klart i Joh.3,16:
«For så har Gud elsket verden at Han ga sin  
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»
Dette gir oss all grunn til å feire jul i 
takknemlighet og glede!!

Solveig Granseth, nestleder i landsstyret til SMR



Rita og familien er i Mongolia for tredje gang. 
Det vil si, akkurat nå er det bare de to yngste 
barna som bor sammen med Rita og Kjetil. De 
tre eldste er hjemme i Norge og går på skole 
eller jobber. 
    – Vi reiste ut i september i fjor, Kjetil 
som lærer på Den Norske Skolen her i 
Khovd, og jeg som stedlig representant for 
NLM. Det betyr at jeg er leder for NLM i 
Mongolia. Jeg har ansvar for alle ansatte, 
budsjett, dokumenter, kontakt med NLM 
Norge, kontakt utad med andre organisasjoner 
og personer i Mongolia – egentlig det 
overordnede ansvaret for alt. Feltet har et 
styre som vedtar, og jeg utfører i henhold til 

– Vi er like mye avhengig av bønn som av penger, for å drive misjon. Vi er utsatt for 
angrep fra den vonde, og da er det bare Jesus som kan gripe inn, sier Rita Jonasmo. Hun 
er stedlig representant i Mongolia for NLM, og står på bønnekortet til SMR. 
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vedtak. Som sykepleier har jeg også tatt litt 
ansvaret for et medisinskap – men vi har ikke 
lege på feltet for tiden. 

– Hva er det du liker best ved jobben din? 
– Det beste er å være der Gud vil ha meg, 
og der er jeg nå. Det er mange krevende 
oppgaver i denne jobben, og det er et høyt 
arbeidstrykk, men med Guds fred for at jeg 
er på rett plass gir det mening. Jeg trives 
ekstra godt de dagene jeg får be for noen eller 
snakke med noen om Jesus.

– Hva betyr det for deg at du står på 
bønnekortet til Sykepleiernes Misjonsring?

– Det betyr mye – vi er like mye avhengig 
av bønn som av penger for å drive misjon. 
Vi er utsatt for angrep fra den vonde, og 
da er det bare Jesus som kan gripe inn. 

– Fortell om en gang du er sikker på at du 
fikk bønnesvar? 
– Den ene gangen vi var ute, så måtte et av 
barna operere med en gang vi kom hjem 
til Norge. Det var medisinsk sett ulogisk at 
ikke dette skjedde mens vi var ute – men 
Gud ventet til vi hadde rett helsekompetanse 
rundt oss;)

– Hvilket bibelvers vender du stadig tilbake 
til? 
– Det går i perioder, og varierer. Akkurat i 
dag er jeg det lammet som har Jesus som 
den trygge hyrden – og Han har kontrollen. 
Og det er uendelig godt – for jeg har ikke 
kontroll;) Og jeg mangler ingenting. (Salme 
23,1)

– Hva syns du er den største forskjellen 
mellom Mongolia og Norge? 
– Mongolerne er et folkeslag som alltid har 
god tid. De løper aldri. Et møte begynner 
fra klokka 11.00, ikke klokka 11.00. Det 
kan være utfordrende å forholde seg til, men 
det har noe fint med seg også  – de har roen 
i kroppen. De er også tålmodige på andres 
vegne når det gjelder tid.

– Hvordan skal dere feire jul i Mongolia?
– Det skal vi ikke. I stedet skal vi reise til 
Thailand og møte de tre eldste barna våre der. 

– Hva er det viktigste i hverdagen til en 
misjonær? 
– Å være transparent for Hans ledelse, å 
ha et åpent hjerte for hans ord, kjærlighet, 
tilgivelse, glede og fred – og å våge å gå på 
dypt vann sammen med Ham, sier Rita.

– Vi er avhengige av forbønn

Kjetil, Lene Mathea (12) og Simen August (9) på ørnefestival i Ulgii i oktober 2022.
Rita Jonasmo på lokalfly i Mongolia.

Huset vårt – vi bor i den høyre delen.

Mongolia
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– Det nytter å hjelpe!
Torunn Tvedt fra Haugesund SMR var nylig på reise til Kenya med en hjelpe-
organisasjon hun støtter. Der traff hun en dame og ei jente som ga sterke inntrykk. 

– Denne jenta traff jeg igjen i høst, etter å ha møtt henne for to år siden på samme type reise. Hun ble 
født med store mørke og hårbelagte flekker over hele kroppen. Da moren så det ble hun gitt bort. Nå bor 
hun på et barnehjem og får helsehjelp via helsefondet til NSP-Aid. En hudlege gir gratis konsultasjon 
en gang pr måned. Utgifter til salver, reise for henne og ledsager blir belastet helsefondet. Bare fra sist 
gang vi traff jenta og til nå har utslettene i ansiktet skrumpet inn, forteller Torunn.

– Kvinnen var så uheldig å brenne foten sin på bålet for mange år siden. Det ga sterke smerter.

– Denne historien handler om både diakoni 
og helse. Mannen min og jeg var så heldige å 
møte kvinnen som du ser bilder av øverst på 
denne siden, da vi var på tur med North-South 
Partnership AID (NSP-Aid) i Kenya i oktober 
2022. Gjennom dem støtter vi et helsefond til 
bruk for dem som trenger støtte til helsehjelp 
av ulike slag, forteller Torunn Tvedt.  
    Kvinnen som Torunn traff bodde i en 
avsidesliggende landsby på kysten. Hun hadde 
vært uheldig å brenne den ene foten på bålet 
for mange år siden. I 18 år gikk hun med 
sterke smerter. 
    – I landsbyen var det en kristen menighet 
som holdt til under et mangotre. Dit gikk 
kvinnen og oppsøkte evangelisten. Han er en 
av dem som får støtte fra NSP-Aid.

    Evangelisten spurte den norske hjelpe-
organisasjonen om det var mulig å få hjelp 
til den muslimske kvinnen. Gunnar Hamnøy, 
som er leder av NSP-Aid, tok kontakt med et 
sykehus i Nairobi. Kvinnen reiste dit og ble 
undersøkt. 

Det ble operasjon – og en amputasjon av 
det ødelagte fotbladet. Etter den vellykkede 
operasjonen reiste kvinnen tilbake til 
landsbyen og til kirken under mangotreet. 
    Kvinnen ble en kristen og ble døpt sammen 
med flere av sin familie, pluss seksti andre 
mennesker. De ble alle døpt fordi de hadde 
sett med egne øyne hva en levende Gud kan 
gjøre. Da vi møtte henne sa hun at nå har hun 
ingen smerter i foten lenger, forteller Torunn. 

Kenya



– Høsten for 10 år siden møttes Torbjørg 
Vikingsdal Andersen og jeg i en 60-årsdag til 
en felles venninne. På festen spurte hun meg 
om jeg ville være med i styret til SMR. Jeg 
var da ganske nylig kommet hjem etter 11 år 
i Etiopia som sykepleier for NMS og tre år 
som sykepleielærer på Haydom i Tanzania for 
NLM, forteller Hilde Masvie Ydstebø, daglig 
leder i Sykepleiernes Misjonsring.

Hilde sto på bønnekortet fra hun første gang 
reiste ut i 1990 og til hun kom hjem i 2009. 

    – Jeg har opplevd velsignelsen av å stå 
på bønnekortet. Mitt navn stod på mandag 
i bønnekortet på den tiden, og det var 
helseklinikkenes travleste dag. I tillegg kom 
krigen i 1991. Annie Sørensen i SMR Tromsø 
ble en natt vekket av Gud for å be for meg. 
    Da hun ringte min mor, og jeg senere traff 
henne, fant vi ut at det var trolig det mest 
risikoutsatte døgnet for meg da vi flyktet 
fra kamphandlingene. Jeg har mye å takke 
trofaste SMR medlemmer for! forteller Hilde.
    Hun takket «ja» til å stå på valg til styret,* 

* teksten fortsetter etter bønnekortet8

SMR

I syv år har Hilde Masvie Ydstebø hatt jobben som daglig leder i Sykepleiernes 
Misjonsring. – Jeg kjenner på at det er tid for å la nye krefter og andre tanker slippe til, 
sier Hilde. Hun har sagt fra til landsstyret at hun ønsker å slutte 31. desember 2023. 

Takker av som daglig leder

Hilde har vært sykepleier for NMS i Etiopia i 11 år og jobbet tre år som sykepleielærer på Haydom i 
Tanzania for NLM. – Jeg har selv opplevd velsignelsen av å stå på bønnekortet, sier Hilde.

B Ø N N E K O R T

2023

Hans herlighet til pris
Ef. 1.12

Sykepleiernes Misjonsring



Søndag:

Mandag:

Tirsdag:

«Velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Matteus 21, 9

«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 

«Selv når du sier at du ikke ser Gud, ser han din sak. Bare vent på 
ham!» Job 35, 14

Israel:

Etiopia:

Senegal:

Madagaskar: 

Thailand:

Nord Afrika:

Kenya:

Sentral-Asia:

Frankrike:

Romania:

Tanzania:

Kristin og Ebenezerhjemmet, DNI

Sandra Bischler, NMS 

Irene Sæther, Pinsemisjonen  

Berte Marie Ulveseter, KN

Sonja Angela Küspert, NMS  
Elsa Lindtjørn, NLM 
Torunn Haukvik Minnesjord, NLM 
En person i sensitivt arbeid

Linda A. Gisnås, Pinsemisjonen  
Monica Egeland, NLM 
Marit Thingbø, NLM 
To personer i sensitivt arbeid

Kari Jøssang, Normisjon 
Liv Simonsen, Normisjon 

Siri Nyen, NMS 

Solveig Frivold, Himal Partner 

To personer i sensitivt arbeid, NLM

En person i sensitivt arbeid

Torsdag:

Fredag: 

Onsdag:

«Herren velsigne deg og bevare deg.» 4. Mosebok 6, 24 

«Som dine dager er skal din styrke være.» 5. Mosebok 33, 25 

«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:

Colombia:

Nepal:

Indonesia: 

Paraguay:

Pakistan:

Mongolia:

Japan: 

Elfenbenskysten: 

Karoline S. og Marius Bergersen, NLM 
Tone Tråsdahl, NLM 
Solveig Barlaup, NLM 
Caroline Thorsen, NLM 
Tone Jåtun, NLM 
Helga Irene, Frikirken

Birgitte, Pinsemisjonen  
Helene, Frikirken 
Kristin, Frontiers Norden

Ellen Wahlstrøm, HimalPartner 
Liv Wendel, Normisjon 

Marthe Dyve, NLM 
To personer i sensitivt arbeid, NLM

Anna Birgitte L. Berge, NLM  
Marthe Brennsæther, NLM

Elisabeth Bjelland Gonzales, Misjonskirken 

Kjellaug Palma Sjølund, Pinsemisjonen 

Lise Rudvin, M28 

Rita Jonasmo, NLM



og på landsmøtet på Rødde i 2013 ble hun 
valgt inn. 
    – På den tiden var Ann Mari Rothli daglig 
leder, men hun hadde sviktende helse. I 
styret lette vi etter noen som kunne overta 
for henne, og jeg opplevde da at det kunne 
være min tjeneste. Hun rakk å lære meg opp 
før hun døde. Oppgavene som daglig leder, 
som etter hvert også innebar å føre regnskap, 
har jeg da hatt som en frivillig oppgave siden 
2015. 
    Det har vært en veldig interessant 
tid, men også vemodig å se at selv om 
vi forsøker å få med oss flere, så har vi 
et synkende medlemstall. Det har vært 
kjekt å se bønneglede og givervilje. 
Forberedelsene til marsmøtet, hvor vi ser 
gjennom organisasjonenes søknader om 
støtte til diakonale prosjekter har vært veldig 
givende. Det skjer så mye godt gjennom 
organisasjonene vi støtter.

Det er også inspirerende når noen henvender 
seg til kontoret for å bli med i en lokal 
gruppe: Jeg har da satt dem i kontakt med 
gruppa sin kontaktperson. Selv er jeg med i 
gruppa Mirjam hvor vi møtes fra Bærum og 
Asker, sier Hilde.
    Grunnen til at hun nå velger å fratre som 
daglig leder ved utgangen av 2023, er at hun 
kjenner på at det er tid for å la nye krefter og 
andre tanker slippe til. Og fordi hun ønsker å 
fokusere på oppgaver i familie og nærmiljø.
    – Jeg har sagt fra i god tid, så styret skal få 
den tiden de trenger til å finne en ny person.

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) 
Mercy Ships og Medical Ships

Gruppas og dine egne bønneemner:

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  
 
– SMRs grupper og enkeltmedlemmer 
– SMRs landsstyre, styreleder og daglig 
leder 
– Misjonsringen med redaktør 
– våre søsterorganisasjoner 

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 
Sykepleiernes Misjonsring og ber høstens 
Herre drive arbeidere ut i sin høst.
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Ledig stilling

Sykepleiernes Misjonsring søker 
ny daglig leder fra 1. januar 2024. 
Stillingen er å betrakte som et frivillig 
verv med en liten godtgjøring.  
Omfang: 1-7 timer ukentlig.

Oppgaver:  
• Svare på henvendelser til SMR. 
• Følge opp SMR gruppene. 
• Regnskapsarbeid. 
• Sørge for at årsregnskapet blir 
ferdigstilt. 
•Systematisere innkomne søknader fra 
misjonsorganisasjonene.  
• Forberede styremøter, årsmøter og 
landsmøter.  
• Oppdatere medlemslister.  
• Foreberede nytt bønnekort hvert år. 

Kort om oss:  
Sykepleiernes Misjonsring ble startet 
som en bønneorganisasjon for over 100 
år siden. 

Medlemmer er kristne sykepleiere 
og helsearbeidere som ønsker å 
løfte frem kolleger i bønn til Gud. De 
vi ber for er norske sykepleiere og 
-helsearbeidere på oppdrag for ulike 
misjonsorganisasjoner i utlandet. 

Har du spørsmål om stillingen?  
Ta kontakt med en av oss: 
Daglig leder Hilde Masvie,  
epost: smr@lovisenberg.no  
 
Styreleder Frøydis Vestbøstad,  
epost: frøydisvest@gmail.com 
 
Søknad med CV sendes på epost til 
smr@lovisenberg.no

– Kan du hjelpe oss?
– Vi trenger hjelp fra deg til å finne en ny 
daglig leder. Kan du be til Gud om at vi 
kommer i kontakt med rette person? Og 
spre stillingsannonsen til alle du kjenner? 
spør styreleder Frøydis Vestbøstad.
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Nepal

Her er Liv sammen med noen av damene på «ventehjemmet for gravide».

Her ser vi lille Mission Tamang som ble født for tidlig, og hans unge mor Roshini.

– Jeg er takknemlig for dem som husker på meg i bønn og som ber for arbeidet her. 
Det gir en opplevelse av ikke å være alene, men at vi er mange som står sammen om 
denne tjenesten, sier Liv Wendel (44) i Nepal. Der jobber hun ved misjonssykehuset i 
Okhaldhunga hvor hun underviser sykepleierstudenter.

– Jeg opplever å være på rett plass

På bønnekortet til SMR står Liv Wendel 
oppført under ukedagen «torsdag». Hun er 
opprinnelig fra Kviteseid i Telemark, men er 
nå i Nepal på jobb for Normisjon. 
– Hvordan merker du at du blir bedt for?
– Jeg har fred med å være hvor jeg er. Selv 
om det kan være slitsomme dager og jeg 
kan savne folk der hjemme, så har jeg en 
opplevelse av å være på rett plass. 
 
– Kan du fortelle om en gang du er sikker på 
at du fikk bønnesvar? 
– Far til en venn av meg fra Scotland ble 
plutselig alvorlig syk mens hun var i Nepal. 

Legene beskrev ham som døende, og min 
venninne slapp det hun hadde i hendene og 
reiste hjem i full fart, og med hjertet i halsen. 
Her var vi mange som ba for både henne 
og faren, om at hun måtte rekke hjem i tide 
og om at faren måtte bli frisk. Og faren ble 
faktisk frisk igjen! Legene kunne ikke forklare 
det. Nå, et år seinere, er han fremdeles frisk 
og i form, og min venninne er tilbake i 
tjeneste i Nepal. 
 
– Hvor lenge har du vært misjonær i Nepal? 
– Jeg kom til Nepal som utsending for 
Normisjon i januar 2015. Etter de første fem 

årene hadde jeg et opphold i Norge på 
et drøyt år, og kom så tilbake til Nepal 
i april 2021. Før Nepal var jeg på et kortere 
opphold på en klinikk i Burma (Myanmar). 
Den turen ledet meg til slutt til Nepal, 
gjennom personer jeg møtte underveis. 
 
– Hva er det jobben din i Nepal går ut på?
– Jeg jobber ved et misjonssykehus i 
Okhaldhunga. Ved sykehuset har vi en 
liten sykepleierskole, og jobben min er 
først og fremst knyttet til utdanning av 
sykepleierstudentene. Jordmorfag er en stor 
del av deres tredje studieår, og som jordmor 
underviser jeg dem i teori og følger dem opp 
i praksis på føden. Ellers innebærer også 
jobben noe kvalitetsarbeid for sykepleierne. 
Jeg var blant annet med og skrev kliniske 
retningslinjer for sykepleierne på føden, og 
har hatt noe undervisning for sykepleierne i 
disse retningslinjene etterpå. 

    Så har jeg har også vært involvert i 
oppstarten ev et «mental helse»-prosjekt her. 
Dette startet opp i januar i år, og vi søker nå 
om videre støtte for fem nye år. Prosjektet har 
vært å starte opp en mental helse-avdeling ved 
sykehuset, å styrke kompetansen til de ansatte 
både ved sykehuset og ved helsepostene i 
distriktet når det gjelder psykisk helsearbeid, 
samt å spre informasjon og kunnskap om 
mentale lidelser gjennom samarbeid med den 
lokale radioen. 

– Hva er en typisk dag på jobben for deg?
– En vanlig dag innebærer som regel noe 
undervisning på sykepleierskolen, noe 
oppfølging av studenter på føden, og noe 
administrasjonsarbeid. Det er også alltid en 
del kopper te involvert mens man diskuterer 
ting og tang.  

11
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Utsikt over misjonssykehuset i Okhaldhunga.

Noen av tredjeårs-studentene som Liv underviser.

 
– Hva syns du er den største kulturelle 
forskjellen mellom folket i Nepal og oss 
nordmenn? 
– Nepal er et mangfoldig land med mange 
ulike etniske grupper og språk, og naturen er 
like mangfoldig. En av de store forskjellene 
fra Norge er vel at man tenker og lever mer 
kollektivt her, mens i Norge handler det mer 
om enkeltindividet. Jeg synes også de jeg bor 
blant nå er veldig generøse med det de har. De 
holder ikke det de har så hardt i hånda som sitt 
eget. 
 
– Hva har vært vanskelig å venne seg til ved å 
bo i Nepal?
– Noe av det som jeg synes er vanskelig er 
hierarkiet i kastesystemet. I dette systemet 
er det noen som har privilegier på mange 
områder, som andre ikke har. Det gir veldig 
ulike utgangspunkt og muligheter i livet. 
 
– Hvilket språk bruker du til daglig?
– Jeg bruker mest engelsk og nepali. Det er 
ikke andre nordmenn her, så norsk er noe 

I 2000 kom Marit med på bønnekortet til 
Sykepleiernes Misjonsring. Da var hun utsendt 
misjonær i Pakistan for Pinsemisjonen. Selv var 
hun medlem i SMR siden 2005, og styremedlem 
fra 2019-2022. 
    Etter at hun kom tilbake i 2016 ble hun med i 
vår gruppe, Mirjam (Bærum, Asker, Drammen, 
Sande). Vi er så takknemlige for at vi ble kjent 
med Marit, selv om det bare ble i seks år. 
    Marit kom med fortellerglede og bønnehjerte. 
Med glitrende øyne og glød fortalte hun om 
erfaringer fra Pakistan eller fra skoleprosjekter i 
Sande. Vi opplevde henne som livlig og nydelig, 
uredd og modig – en som trodde Gud på ordet. 
    Inntil det siste hadde hun stor omsorg for 
barn og barnebarn, Barne- og ungdomsarbeidet i 
Betania Berger og kjente i Pakistan. Vi lyser fred 
over savn og minner!

Hilde Masvie Ydstebø

Kjellaug var flink til mange ting. Ho broderte 
flotte kaffeduker som vi lodda ut og fekk inn gode 
penger til misjonsarbeidet. Ho leste mykje bøker. 
Ho var god til å deklamere. På ei adventsamling 
leste ho H.C.Andersens «Talglyset». Det var som 
om vi sjølve kom inn i stova til den fattige familia 
og såg gleda i ansiktet til barna når lyset vart tent. 
    Ho fortalte også ærleg om kor tungt det var når 
korona-tida kom og ho ikkje kunne møte andre. 
Da leste ho utanboks for oss Salme 121; «Eg lyfter 
mine auga mot fjella, kvar skal mi hjelp koma frå. 
Mi hjelp kjem frå Herren.» Denne Salmen starta 
ho med kvar morgon gjennom den vanskelege tida. 
    Bibelen var ein bauta i hennar liv. Det var som 
det daglege brød. Ho var av sorten «tenk før du 
taler». Orda «ei klok og vis dame» vart nemnt 
ofte når vi snakka om henne. Vi er takksame for 
dei fine stundene saman. Fred over hennar gode 
minne.

Vener i Giske SMR

Marit Rasmussen 
(1944-2022)

Kjellaug Viddal-Ervik
(1929-2022)

– Med glitrende øyne og glød fortalte Marit fra 
tiden som misjonær i Pakistan.

– I april 1998 starta vi opp SMR i Giske.
Kjellaug var med fra start.

jeg bare bruker når jeg snakker med folk 
hjemmefra. 
 
– Har du noe på hjertet som du vil si til 
leserne av Misjonsringen?
– Jeg vil først og fremst takke for både støtte 
og forbønn. Dette året har Misjonsringen vært 
med å støtte byggingen av et nytt likhus her. 
Ikke det mest gloriøse prosjektet, men det gjør 
en stor forskjell at vi nå har et bedre hus når 
en pasient dør. Det handler om verdighet for 
mennesket, også på slutten og i avslutningen 
av livet, sier Liv. 

Minneord

13

*Minneordene kan du lese i sin helhet på 
nettsidene våre: www.misjonsringen.no



Sandefjord SMR ble startet 14.11.32 og feiret nylig 90 år. Fra venstre: Olga Fransvåg (sittende), Bjørg 
Mjelstad, Mari Pedersen, Inger Marie Ruud, Turid Helene Gulliksen, Liv Skoli, Olga Marie Svengård, 
Berit Bødtker og Gerd Iversen. (Foto: Ester Vinnem)

Larvik SMR ble startet 27.02.27 på Tandum prestegåd. Gruppa ventet med å feire sine 95 år til nå i 
høst. Bak fra venstre: Åse Hellebust Andersen, Ingrid Næss, Elisabeth Børven, Lillian Heiplass. Foran 
fra venstre: Irene Næss, Berit Bergene Eriksen, Liv Maleråd Olsen. (Foto: Ester Vinnem)

I høst har Sandefjord SMR og Larvik SMR feiret jubileum sammen. Markeringen ble 
holdt i Misjonssalen i Sandefjord med god mat, flott sang og musikk og mange varme 
hilsener. Tønsberg SMR deltok også på feiringen. 

Fra venstre: Birgitte Kørner Straum, Solveig Jekteberg, Inger Johanne Stangeland, Torunn Tvedt og 
Gunnbjørg Danielsen.

– Takk for deres tjeneste. Vi har ikke 
lenger norske misjonærer ute, men driver 
arbeid i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe 
gjennom nasjonale medarbeidere innen 
Metodistkirkene der, forteller Øyvind 
Aske, misjonssekretær i Metodistkirkens 
misjonsselskap. 
    – Takk for forbønn for dette arbeidet. 
Det er utviklingsarbeid i lokale landsbyer i 
landlige områder hvor vi møter de fattigste 
av de fattige og de mest marginaliserte. 
Der er vi med på å finansiere skoler for 
barna, klinikker, vannpumper, latriner, 

broer, forsamlingshus samt opplæring av 
landsbybefolkning på mange områder. Vi 
jobber nært sammen med lokale og nasjonale 
myndigheter. Arbeidet blir gjort i Guds navn 
og alle vet at det er Metodistkirken som står 
bak.  
    Vi norske er ute et par ganger pr år for å 
se på prosjekter og møte medarbeidere og 
landsbybefolkninger.  
    Metodiskirkens misjonsselskap får penger 
fra NORAD og norske metodistmenigheter. 
Vi er med i Digni og rapporterer til dem, 
skriver Øyvind Aske i en hilsen til SMR.

To grupper feiret 90 og 95 år sammen Dette er Haugesund-gruppen av SMR

Metodistkirken takker for forbønn

– Vi samles den første mandagen i måneden, 
åtte ganger pr år. Vi er ingen stor gruppe 
lenger, men søstrene er trofaste. Vanligvis 
har vi møtene våre på en gjenbruksforretning. 
Bare den siste gangen før jul er vi i et hjem. 
Denne gangen var vi hos Gunnbjørg.

    Bønnekortet er et fast innslag, da 
deler vi opp dagene og ber for hver våre 
misjonssykepleiere som står på den dagen. 
Misjonsgave blir gitt med bønn for midlene 
som er kommet inn. Andakt, sang og den gode 
samtalen hører med.

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

– Vil du bli medlem?

MISJONSRINGEN utgis av 
Sykepleiernes Misjonsring
Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo, Tlf. 47 67 87 97
E-post: smr@lovisenberg.no
www.misjonsringen.no

EF. 1,12

Leder: 
Frøydis Vestbøstad 
Gulbrandsveien 11, 7088 Heimdal, Tlf: 93 80 67 48
E-post: froydisvest@gmail.com

Redaktør: 
Christine Kristoffersen,
Tors vei 54A, 1540 Vestby, Tlf: 41 12 81 80 
Epost: christine.kristoffersen@gmail.com

Daglig leder: 
Hilde Masvie Ydstebø,  
Epost: smr@lovisenberg.no, Tlf: 47 67 87 97

Sykepleiernes Misjonsring (SMR) er 
en sammenslutning av sykepleiere 
som har til hovedoppgave å be for 
misjonen, spesielt for sykepleiere 
i misjonens tjeneste. SMR er en 
støtte- og hjelpeorganisasjon for 
evangeliske misjonsorganisasjoner.

Vil du bli med i en bønnegruppe?
Ta kontakt på epost:  
smr@lovisenberg.no  
Da får du vite kontaktpersonen i den 
gruppen som er nærmest der du bor. 
Kontingenten er på kr 400 i året. 
(Halv pris for studenter.)
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Vipps-nummer: 560952
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er fra. Epost: smr@lovisenberg.no
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