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I september har jeg hatt den store gleden 
av å besøke tre av de nordligste Lmf-grup-
pene i landet vårt, Harstad, Tromsø og 
Alta. Det var en begivenhetsrik tur. Jeg 

fikk erfare at Lmfere er en stor søskenflokk. 
Det er et velsignet bånd som holder oss sam-
men. Jeg ble møtt med varme, åpenhet, gjest-
frihet og fellesskap og har fått nye venner. 
Tusen takk til dere alle! Det ble fine dager for 
meg hos dere. Dessverre ble det ikke møte i 
Målselv, men vi gratulerer dere i Målselv som 
trofast har hatt samlinger og kan feire 70 år 
som gruppe.
LMF-gruppa i Alta feiret 55-årsjubileum. Det 
var feiring i to dager, og på søndag var det gud-
stjeneste i «Nordlyskatedralen». 

Sognepresten der ville gi oss en gave med evig 
verdi som vi kunne ta med oss hjem. Nå som 
det nærmer seg jul, er jo gaveinnkjøp en vik-
tig del av feiringa for de fleste. Ja, hva skal jeg 
gi? Han ville gi oss tre gullepler fra Gud. Det 
første var takk. Det er en gave å kunne se hva 
en har fått, og så takke for det. Selv om det 
skjer mange leie ting, så har en alltid noe å 
takke for. Det andre gulleplet var tjeneste. Da 
sier jeg: Tenk så heldige vi er som får være 
med i en tjeneste. På hver vår måte kan også 
vi i LMF ta del i det oppdraget som misjonsbe-
falingen gir. Det siste gulleplet var glede. Finn 
din glede her i livet, gjør andre glade! Takk for 
det som gjør deg glad!

Så er det slik at tjeneste er en del av dette årets 
tema i LMF, «frimodig i tjenesten», og glede 
er en del av neste års tema som er :«Glede og 
fellesskap». Tre fine gullepler fikk vi av Gud, 
og det er en gave som varer, og som vi kan 
bruke hver dag.

Tenk på de gavene vi har fått av Gud! Jeg er 
født i denne verden, med sansene mine, evner 
og interesser, med naturen Han har skapt, 
familie og venner. Jeg har et hjem, og mat på 
bordet. Rikdom er ikke bare penger, men også 
noen som bryr seg om deg, når det ikke går 
så bra. 

Som epler av gull i skåler av sølv er ord som 
blir talt i rette tid. Ordspr. 25.11. Noen har den 
gaven, tjenesten og frimodigheten til å trøste, 
veilede, oppmuntre og rose i rette tid.

Så er det snart jul, og gaver blir delt ut. Så må 
vi ikke glemme at Gud er på giversiden, og vi 
er mottakere av en gave så stor at vi ikke kan 
fatte det. Han gir det vi trenger. 
Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med 
livets vann for intet. Joh. Åp. 21,6. Dette verset 
er også et gulleple til oss. Bruk tiden til å samle 
på gullepler som livet gir og i Guds ord, så har 
du noe å gi videre.

Gledelig jul og velsignet godt nytt år til dere 
alle!

Takk, tjeneste og glede!

LEDER

Anne- Lise Bakken

Tre gullepler fra Gud 
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Din vei, Herre
                         
Bibeltime nr. 2 fra årets sommermøte

  

Din vei, Herre
«Herre, la meg kjenne dine veier.
Lær meg dine stier!»
Sal 25,4

Må Gud ta vare på vår bror! Vi har med stor fare 
firt ham ned langs bymuren i en kurv , og jeg så at 
han klarte å komme seg usett og i sikkerhet bort 
til skogkanten.
Må Gud bevare ham på reisen mot Jerusalem, og 
beskytte ham mot alle som vil ta livet av ham!

Da han kom hit, ble han leid i hånden som en an-
nen ynkelig person.
Vi visste det ikke. Vi var så slått ut av redselen for 
å bli rammet, oppdaget og dratt ut i offentlighet-
en. Det var farlig å følge Veien, å være en av Jesu 
disipler. 
Det hørte vi  mange og grufulle historier om. Etter 
at Stefanus ble drept i Jerusalem, brøt det ut
kraftig forfølgelse mot alle som var blitt med på 
Veien. Redselen sendte de fleste på flukt rundt 
omkring i hele Judea og Samaria.
Mange ble fengslet, og noen ble drept, men få tidde 
stille om det nye livet de hadde fått. 
Det var umulig å stoppe dem som delte sin tro, 
men det var også en høy pris å ta imot troen. 
Mange flyktet også i sikkerhet hit til Damaskus. 
De fortalte om hvordan Stefanus, som var fylt av

Den hellige ånd, hadde fått visdom, nåde og kraft 
til å vitne om Jesus og gjøre store undre og tegn 
blant folk. Men også om hvordan Rådet og mange 
av jødene hadde rast mot ham, skreket høyt og 
steinet ham til døde for gudsbespottelse. Ansiktet
til Stefanus hadde vært som en engels, fortalte de.
De trodde at han så like inn i Guds herlighet, og 
at han så Jesus.

Forfølgeren Saulus hadde stått og sett på at 
steinene haglet over Stefanus. Han hadde stått 
der og hørt hvordan Stefanus hadde bedt: «Herre 
Jesus, ta imot min ånd», og ropt høyt før han døde: 
«Herre, tilregn dem ikke denne synden!»
 Det var som om ordene og holdningen til Stefanus 
bare drev Saulus og jødene til sterkere
virkemidler. Det ble fortalt hvordan Saulus fór 
hardt fram mot folk, slepte både kvinner og menn 
ut av husene og fengslet dem. 
Skrekken bredte seg, og alle som klarte å komme 
seg unna Jerusalem, dro av gårde. Det fortsatte uke 
etter uke, måned etter måned gjennom Judea og 
Samaria.

Vi trodde vi var i sikkerhet her i Damaskus, helt 
til vi hørte at Saulus hadde fått tillatelse fra øver-
stepresten til å lete i alle synagogene i Damaskus 
for å se om han kunne finne noen av oss som hørte 
til Veien. Han skulle slepe oss i lenker til Jerusalem, 
ble det sagt.
Vi møttes for rådslaging og bønn. Hverdagen måtte 
fortsette mens vi ventet i frykt på hva som kunne 
skje.

Jeg trakk meg ofte tilbake i stillhet for å være for 
Herrens ansikt, og en dag midt i denne redselsfulle 
tiden skjedde det noe høyst merkverdig: I et syn 
kalte Herren på meg ved navn, og jeg svarte som 
jeg pleier: «Her er jeg, Herre!» Det var da
Herren gav meg det umulige oppdraget, å gå til hu-
set til Judas som bor ved Den rette veien og spørre 
etter Saulus fra Tarsos.

Holdt av Anne Mari Topland, pastor i Frikirken

Teksten er hentet fra boken” Han som ser meg” Luther Forlag 2017, gjengitt med tillatelse



5

Det var jo som å be meg om frivillig å bli lagt i 
lenker. Alle visste jo hvor forferdelig Saulus var. 
Hvordan kunne Herren be meg om dette?
«Han ber», sa Herren, og han sa at Saulus ventet 
på at en mann ved navn Ananias skulle komme og 
legge hendene på ham for at han skal få synet igjen. 
Saulus som bad? Det var helt umulig. Og at jeg 
skulle oppsøke ham og endatil be om helbredelse 
for ham, var minst like umulig.

Det var da Herren lot meg forstå sine tanker, som 
alltid er høyere enn mine tanker,
og sine veier, som alltid er høyere enn mine veier. 
Herren lot meg få se hvordan 
han hadde utvalgt Saulus som sitt redskap, til å 
bære sitt navn fram for konger og Israels folk, og 
endatil fram for hedningene.

Jeg tok Herren på ordet og gikk til Den rette veien 
og inn i huset til Judas.  
Der fant jeg Saulus, sittende utmattet på en stol. 
Det var ingen skremmende og mektig
skikkelse som møtte meg. 
Det var en vanlig mann, en svært preget mann. Han
hørte at jeg kom og snudde ansiktet i min retning, 
men øynene var som døde.
Denne mannen som hadde gjort de frykteligste 
ting, hadde møtt Jesus. Han var nå blitt min bror. 
Jeg fikk legge hendene på ham og bekrefte at Her-
ren, Jesus, som hadde møtt ham på veien til Dam-
askus, hadde også sendt meg til ham for å be for
ham. Herren gjorde det underet at da jeg la hen-
dene på øynene til Saulus, fikk de liv. Herren gav 
ham sin Ånd, og jeg fikk døpe ham der og da. Fra 
den dagen var han en av oss, de forfulgte. Han ble 
så lenge vi klarte å holde ham i sikkerhet, men det 
var vanskelig, for jødene jaget ham døgnet rundt 
for å få ham drept.

Og nå går vår bror Saul på Herrens uransakelige 
veier, forfulgt fordi han følger Jesus dit han viser 
vei. – Herren velsigne og bevare deg, Saul!

Saul, Saulus og Paulus er samme person. Paulus 
er den romerske utgaven av det hebraiske navnet 
Saulus, som Saul er en forkortelse av.
Saulus ble ikke tatt vel imot i Jerusalem. Det var 
mange som var redde for ham fordi de ikke trodde 
at han virkelig var en disippel. 

Barnabas gikk god for ham,og han fikk være der en 
kort tid. Også i Jerusalem prøvde jødene å ta livet 

av Saulus, og han flyktet til hjembyen sin Tarsos i 
daværende Lilleasia, og ble boende der. Der kunne 
historien om Saulus ha stoppet. 
Men etter mange år dro Barnabas til Tarsos for å 
hente Saulus til tjeneste i Antiokia.
Denne menigheten ble også utgangspunkt for tje-
nesten Saulus er mest kjent for: misjonsreisene i 
store deler av Romerriket

Veien: «De som fulgte Veien» var benevnelse på 
de første kristne. «Kristne» ble de som trodde på 
Jesus kalt første gang i Antiokia-menigheten, noen 
år etter at Paulus møtte Jesus ved Damaskus.

Forfølgelse: I urkirkens tid var det både system-
atiske og sporadiske forfølgelser. Apostlenes gjer-
ninger forteller om de første forfølgelsene. Stefanus 
var den første kristne martyren. Etter han ble drept, 
ble mange av de kristne spredt
rundt i hele Romerriket. 

På denne måten ble også troen brakt til mange 
nye steder. Etter år 70, da tempelet i Jerusalem ble 
ødelagt, og de kristne ikke lenger ble sett på som en 
jødisk undergruppe, økte forfølgelsen mot de kristne. 
En hovedgrunn var at de ikke tilbad keiseren. Gjen-
nom hele kirkens historie har det vært forfølgelse av 
kristne. Aldri har så mange blitt forfulgt, fengslet og 
drept for sin tro som i vår tid.
Sitat fra Helje Kringlebotn Sødal , Fædrelandsven-
nen 30.09.16.

Din vei, Herre



6

Takk for forbønn i 24 år!
Guri Enger i samtale med Oddrun Flaat Amundsen

Under sommermøtet på Rønningen folkehøgskole 
hadde jeg gleden av å intervjue Guri Enger som dette 
året avslutter å være LMF-utsending etter 24 år.
Hvordan fikk du kallet til å bli misjonær og hva er 
bakgrunnen for at det ble Mali?

Kallet fikk jeg på en skitur sammen med Astrid Fin-
stad (den gang ansatt i Santalmisjonen) da jeg var 
28 år, forteller Guri. Min tanke på den tiden var å 
være lærer på bygda i Norge, men Astrid utfordret 
meg på å bli lærer på en norsk skole i utlandet. Guri 
sier videre at utfordringen ikke slapp taket, så hun 
kontaktet Santalmisjonen og fikk jobb i Nepal hvor 
hun var i 2 år. Hun reiste ut til Mali i 1995 etter at 
forberedelsene med misjonærkurs og franskstudier 
var avsluttet. Siden har hun arbeidet der, fram til 
pandemien gjorde at hun måtte reise til Norge.

Det som startet med lese- og skriveopplæring, 
ble etter hvert utvidet med menighetsarbeid og 
bokproduksjon for leseopplæring. Guri har alltid 
vært opptatt av å være ute og møte folk over alt og 
samtale, det har vært en viktig del av det menighets-
byggende arbeidet. Som lesere av Misjonshilsen er 
godt kjent med, har Guri vært svært engasjert i 
arbeidet med å oversette Bibelen til språket kass-
onké. Etter en del kursing, startet hun opp i 2008 
med det gamle testamente og nå sendes det snart 
til trykking! Oversetterjobben har vært hovedsaken 
de siste årene. Det har krevd mye tillit til Gud og 
utholdenhet, men også gitt svært mye.

Du har vært utsending for LMF i 24 år. Hva har det 
betydd for deg og den tjenesten du har hatt?

Da jeg startet opp i Mali, overtok jeg etter Elise 
Dragøy som hadde vært utsending for LMF «hele 
livet» og medlem i Oslo LMF, forteller Guri. 
All forbønn har betydd veldig mye, det har vært en 
viktig støtte i arbeidet. I tillegg til den interessen som 
har blitt vist generelt for det arbeidet hun har stått i. 
Ikke minst har det vært givende å delta på sommer-
møtene der deltakerne alltid har vært interessert i 
å høre fra arbeidet. For misjonen har selvsagt også 
den økonomiske støtten betydd mye. 
Hva med kristne fellesskap i det området du har ar-
beidet i, gjennom årene du har vært der? 

I mange år var 
misjonærfel-
lesskap og rege-
lmessige bøn-
nemøter samt 
misjonskonfer-
anser viktige 
fellesskap. Jeg 
vil også si at 
gudstjenestefel-
lesskapet som vi 
hadde der jeg bodde, var viktig.
Guri forteller videre at det også har vært lange peri-
oder at hun har vært alene som norsk der hun har 
bodd i bushen. Et resultat av det, er at hun har lært 
å kjenne folket og språket godt og etter som årene 
har gått, har det blitt en såpass stor menighet lokalt 
at den klarer å lønne en egen pastor.
Oversetterteamet har i tillegg vært et betydningsfullt 
fellesskap og kamerunesiske misjonærer har også 
vært gode å ha.

Hva har vært de største utfordringene og på den 
annen side, de største gledene ved tjenesten i Mali?
De største utfordringene har vært sikkerhetssitu-
asjonen i landet. Det er ikke orden på styringen av 
samfunnet og i de senere årene har muslimene fått 
mer og mer makt i de sentrale strøk.
Den største gleden er å få Bibelen ferdig nå. Det 
å få gi folket som snakker kassonké, Guds ord på 
hjertespråket deres, betyr alt. Dette folket har et 
rykte på seg at de er litt late, men nå er det flere 
menigheter som klarer seg selv og kan gå ut selv. 
F.eks. i Oussoubidiagna, området der Guri har bodd, 
er det unge i menigheten som arrangerer leirer for 
barn. De gjør det på sin måte, men får støtte fra 
samarbeidspartnerne (EELM, sammenslutningen 
av lutherske kirker i Mali der Normisjons folk ar-
beider). Disse ungdommene har selv vært på leirer 
arrangert av misjonen da de var unger. Denne ut-
viklingen er en stor glede. 

På spørsmålet om hun har gjort seg noen tanker 
om LMFs framtid, sier Guri at hun vil understreke 
LMFs viktige funksjon som bønnestøtte. Dessuten 
er det blitt gjort gode grep med regionsamlinger 
og forenklinger, men rekruttering er en utfordring. 
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  Bønnestund

  Alle LMF- utsendingene, deres  arbeid rundt i verden 
  Alle gruppene rundt omkring i landet
  LMF på Madagaskar
  Misjonærbarna ute og hjemme
  Gruppelederne
  Enkeltmedlemmene
  Økonomien i LMF
  LMFs landsstyreleder,  landsstyre og ansatte
  LMF i de andre nordiske landene
  Alle LMFs samarbeidsorganisasjoner /-kirker
  Fred i Midtøsten
  Storting og regjering
  Kongen og hans hus
  Sommermøte 2023, Ansgarskolen, Kristiansand
   Be spesielt for prosjekter og personer som er nevnt         

 i dette bladet

Høsten er stor, men arbeiderne få.  
Be derfor høstens herre sende ut 

arbeidere
for å høste inn grøden hans. 

Matt 9,37b-38

«Ta tid til å bede, søk stillhet og ro»
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Da jeg begynte å skrive på denne hilsenen, så 
jeg gjennom noen bilder jeg tok sist jeg var i 
T-språkområdet. Da kom jeg over disse bildene 
av føttene til ei gammel dame som sitter og vever i 
en landsby. Det er ikke så ofte jeg tar bilde av føtter, 
men disse føttene slo meg som vakre. 

I Jesaja 52, 7 står det også om vakre føtter: Hvor 
vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den 
som bringer bud, forkynner fred, bringer godt bud-
skap, forkynner frelse og sier til Sion: “Din Gud er 
konge!” 

Flere ganger har jeg fått dette verset som hilsen 
og som en takk for jobben jeg gjør, noe jeg setter 
pris på. 

Føttene på bildet har nok sprunget opp og ned over 
fjell mange ganger i livet. De har nok også brakt 
med seg både fred og gode budskap. Men de har 
aldri tatt med seg budskapet om Sions konge. De 
har aldri tatt med seg budskapet om Jesus, som 
ble født i en stall, og som døde på korset, og som, 
viktigst av alt, stod opp igjen. De har aldri engang 

hørt at på grunn av det Jesus gjorde, kan de bli frie, 
og de kan få evig liv.  
Men det budskapet har vi hørt. Og akkurat som 
disse føttene på bildet bærer tydelig preg av å ha 
gått over mange fjell i løpet av livet, håper jeg at 
våre føtter også viser spor av det gode budskapet 
vi har tatt med oss rundt, enten det er over fjell, 
rundt i byen, eller frem og tilbake til en nær nabo. 

Vakre føtter som 
          bringer godt budskap

Skrevet av Anette, utsendt av Wycliffe/Normisjon/ LMF til Sørøst -Asia
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Det er trygt å vite 
             at dere er der!

Kjære LMF-ere, hjertelig takk for forbønn i løpet av 
året som er gått. Det er trygt å vite at dere er der! 

Det har vært en spesiell høst i Mali. Sikkerhetssit-
uasjonen i landet blir stadig vanskeligere. Nå er jeg 
eneste misjonær for Normisjon i Mali, og arbeidet 
mitt er begrenset til hovedstaden, Bamako. Sam-
tidig fortsetter jo hverdagen. Livet går videre med 
vanlige aktiviteter for de i sør og vest, som ikke er 
direkte rammet av konflikter og uro. 

Vi har begynt et nytt program i menigheten min 
her i Bamako. Hovedtanken er at Gud har skapt 
jorden med alt vi trenger, men i en verden etter 
syndefallet er relasjonene våre til Gud, andre men-
nesker og naturen ødelagt, på så mange måter. 
Jesus kom for å helbrede, lege og føre mennesker 
tilbake til Gud. Hva kan vi som kirke gjøre for at 
Guds riket blir synlig i vårt nærområde? 

Programmet er lagt opp som bibelstudier, der alle 
deltar. Vi er 200 på gudstjeneste, og folk er utrolig 
ivrige. De diskutere og argumenterer. De har en 
tørst etter å få snakke åpent om sin situasjon, sin 
hverdag. Mitt håp og min bønn er at dette engas-
jementet blir omgjort til handling, slik at kirkene 
kan bli synlige som et annerledes folk! 

Jeg kan bli overveldet av håpløshet når jeg ser på 
urettferdigheten rundt meg, men vi tror på en Gud 
som kan skape vei der vi ikke ser muligheter. 

Han sendte Jesus, som er Veien. Han ønsker å 
berøre mennesker med sin kjærlighet, og det er 
kirken han gjør det gjennom. 

Jeg ønsker dere en fin høst, og en god adventstid! 

Skrevet av Therese Glendrange, utsendt av Normisjon/LMF til Mali
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Jul i Indonesia

Tiden før jul er travel i kirkene i Indonesia. 

Som i Norge, starter forberedelsene lenge før kalen-
deren viser desember. 

Her merker vi lite til jula i butikkene, men i kirkene 
blir det laget grupper som har ansvar for alt fra jule-
feiringer, kor og annen underholdning, til kontakt med 
de som trenger ekstra hjelp og mye mer. 

I landet vårt er de fleste muslimer, men i Medan der 
vi bor ,er det en stor kristen minoritet som blir ekstra 
synlig disse ukene frem mot jul og nyttår. For flere 
måneder siden var det Ramadan, muslimenes store 
høytid. Nå er det de kristne sin tur til å samle familie, 
ha fridager fra jobb og kjøpe nye penklær. Vi utsendin-
ger prøver å henge med i svingene, og prøver å finne 
mulighetene til å snakke om hva jula betyr. 

Uansett hvor man bor er det lett å glemme ”the reason 
for the season”, og bli oppslukt av øvelser til julespill 
og julegaveshoppingen som aldri tar slutt. 

Men både vi og de kristne lokale vennene våre, får 
en unik mulighet til å fortelle om den største gaven i 
jula. Hva som er årsaken til at vi ønsker å samle de vi 
er glad i, møtes til feiring og gi hverandre oppmerk-
somhet akkurat til denne høytiden. Det handler om 
han som kom og som alltid vil møte oss og gi oss 
oppmerksomhet.

Skrevet av Ingebjørg H. Nandrup, utsendt av NLM/ LMF til Indonesia
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Det skulle ikke skje

”Det skulle ikke være sånn,” tenkte Maria når hun 
skulle føde i en stall for to tusen år siden. ” Det 
skulle ikke skje, ” tenkte jeg da min 5 år gamle dat-
ter Julia døde av kreft for tre år siden. Men begge, 
Maria og jeg, har opplevd at det er nettopp i det 
som er knust og ødelagt, at Kristi kraft lyser igjen-
nom. Guds kjærlighet lyste midt i smerte, blod og 
fortvilelse. 

Gjennom Julias liv og død har jeg lært så mye.
Hun plantet mange korn på jorda. Julia levde bare 5 
år, men hvis vi lever 70 år og hver dag sår et korn,da 
blir det 25550 korn. Det er  3 til 4 syltetøy glass som 
er fulle. Et korn må være frimodig nok til å dø,bli 
knust og malt for å bli til brød. 

Jeg blir denne jula minnet på hvordan Jesus kom 
til jorda for og gir verden liv.  Vi leser i Johannes 
6:33-35: For Guds brød er det som kommer ned fra 
himmelen og gir verden liv.  De sa da til ham: Herre, 
gi oss alltid dette brød!  Jesus sa til dem: Jeg er livets 
brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og 
den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste. 

Her er et bilde av ei som ble døpt på grunn av Julia.  
Kayoko til høyre, opplevde at døden ikke er endelig. 
Hun så et håp at Jesus har seiret over døden. Hun 
kom til sykehuset med pizza og salat hver uke til 
oss da Julie var syk.  3 år seinere feira vi  Julias 
himmelfartsdag 7. juli med pizza og salat.

 Det var ikke lett for meg å ta imot hjelp mens Julia 
var syk. Det var ikke lett å være så hjelpesløs men 
jeg har lært at vi skal være frimodig til å være selv. 
Det er helt greit å dele fortvilelse, sette ord på tvil 
og angst. Det er akkurat da at noe åpner seg.  

Takk for mye støtte i ryggen med så masse omsorg 
og bønn. 

Skrevet av Ruth Kari Topland, utsendt av Frikirken/LMF til Japan
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Det er første lørdag i måneden og min kollega 
Daniel i Mekane Yesus- kirkens Internasjonale 
Misjonsselskap, (IMS) leder det månedlige bønne-
møtet for IMS. 25 bønne-kjemper fra ulike Mekane 
Yesus menigheter her i millionbyen Addis Abeba 
er til stede og uttrykker sin enighet med hva han 
sier med høye og frimodige «Amen!»
La oss bli kjent for det vi gjør, ikke for alt det vi som 
kristne ikke gjør eller syns vi kan være med på! La 
oss bli kjent for å gjøre det Jesus gjorde; sette folk 
som er bundet av frykt og annet fri i Hans navn, 
helbrede syke, drive ut onde ånder, være der folk 
er heller enn å klumpe oss sammen med andre li-
ke-troende. La oss heretter bli kjent for det vi gjør. 
Men husk at det er en ting vi ikke kan eller skal gjøre 
noe med. Og det er dette som allerede er fullført 
ved Jesu død og oppstandelse, nemlig vår frelse. Der 
kan vi ikke legge noe til! Likevel er det en ting Jesus 
begynte mens han var på jorden og som er uferdig, 
og det er å spre kunnskapen om Han til de som lever 
i uvitenhet om Hans store kjærlighet. 

Så tar Daniel frem kartet over Afrika, og mens de 
som får plass på gulvet, kneler rundt kartet og leg-
ger hendene på det, står vi andre rundt og ber for 
arbeidet til de etiopiske IMS- misjonærene i de 
ulike afrikanske land de er sendt til. Vi ber om at 
Gud må virke gjennom det de gjør. 

Senere på møtet deler en annen misjonær som har 
vært utsendt et halvt år i Vest-Afrika sitt vitnes-
byrd. 
 
Oppfordringen denne lørdagen har dukket opp i 
tankene min flere ganger siden, og jeg sender den 
videre til dere i LMF, som en hilsen for julen og 
det nye året: 

La oss bli kjent for å gjøre det Jesus gjorde!

Skrevet av Berit Østby, utsendt av Promissio/ LMF til Etiopia

Hva er Du kjent for?
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Høsten har kommet og det er mye å glede seg over 
i Saku menighet.
På St. Mikaels dag den 29.september, ble kirkeklok-
kene i Saku kirke vigslet. Det var en fin og festlig dag 
med noen gjester fra innland og utland, menighets-
medlemmer, venner og støttespillere. Erkebiskopen 
talte og velsignet klokkene. Vi mangler fortsatt litt 
finansering til det elektroniske ringesystemet, men 
vi håper at vi kan ringe julen inn i Saku for første 
gang i historien!
I høst er rommene i kirkekjelleren blitt såpass klare 
at vi har flyttet hele barnekirka (søndagsskolen) ned 
i kjelleren. Der er det fint og privat, og vi trenger 
ikke være redde for å bråke :-) Det har også vært 
flere barn enn vanlig, ca 10 barn hver gang (18 barn 
på det meste). Vi har en praktikant (eller «ettåring») 
som hjelper til med barne- og ungdomsarbeid i Saku 
og Mustamäe menigheter. Når hun er med, har vi 
barnekirke i to grupper. Dette er til stor hjelp, for vi 
har barn i alderen 3-12, og det er veldig greit å ha 
skolebarna separat innimellom. Det er spesielt viktig 
å ta vare på de som er rundt 11-12 år, og som ofte 
slutter i barnekirka. Vi prøver å legge til rette for en 
fin overgang til ungdomsarbeidet. 
Det har også kommet mange nye mennesker til kir-
ka. Hver søndag siden september har det vært noen 
nye, og det har vært flere enn vanlig på gudstjenes-
tene. I tillegg er det rekordstor konfirmantgruppe i 
høst. Det er 15 voksne mennesker som ønsker å lære 
om kristen tro, bli døpt (hvis de ikke er det fra før av) 
og konfirmert, og bli medlemmer i Saku menighet. 

Mange i høstens konfirmantkull har kommet via 
venner og kjente, men det er også en del som bare 
så plakaten på butikken eller nettet, og meldte seg 
på. I Saku har vi vanligvis to konfirmantgrupper i 
året, vårkullet og høstkullet.

Vi håper at Gud gir oss krefter og kjærlighet til å 
ta vare på alle de menneskene som finner veien til 
kirken. 

Snart kan vi ringe julen inn

Skrevet av Ave Mølster, utsendt av NMS/LMF til Estland
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Først og fremst, vil vi bare si at det var virkelig en 
glede for oss å få være sammen med dere på LMF 
sitt sommermøte i august.  Vi kjente en del av dere 
allerede fordi vi har vært misjonsprester for NMS 
i Frankrike i mange år, ja, faktisk over tretti år.  I 
løpet av disse årene har det vært et privilegium for 
oss å tjene Gud på mange forskjellige måter.  Vi 
har jobbet blant studenter og med evangelisering 
ut fra menigheter.  Rafi var ungdomsprest i mange 
år.  I de siste åtte årene har vi plantet en kirke i 
byen Créteil, en forstad øst for Paris.  Dere er godt 
kjent med prosjektet i Créteil fordi dere har bedt 
for det i løpet av årene.    Nå skal vi over til et nytt 
misjonsprosjekt i byen Champigny-sur-Marne som 
ligger i Paris-området, i forstedene øst for Paris, 
ikke så langt fra Créteil.
Vår siste søndag i Creteil var søndag 26. juni 2022.  

(se bildet)  Nå skal vi fortelle litt om veien videre 
for menigheten i Créteil og veien videre for oss i 
Champigny.

Når det gjelder menigheten i Créteil, har Gud hørt 
våre bønner. Créteil har fått en ny prest.  Hun het-
er Caroline Foote og hun begynte  i menigheten i 
Créteil den 1. juli 2022. Caroline er 43 år gammel, 
hun er gift med Alex, og de har fire barn: tre gutter 
på 15, 12 og 9 år og en liten jente på halvannet 
år. Caroline var først sykepleier før hun begynte å 
studere teologi.  Under pandemien avbrøt hun te-
ologistudiene for å hjelpe til som sykepleier. Så tok 
hun opp igjen studiene for å fullføre dem.  Hennes 
hjerte for misjon samsvarer godt med den unge 
menigheten i Créteil som også er vendt mot mis-
jon og evangelisering.   Créteil-menigheten har et 
oppriktig ønske om å holde kontakten med NMS. 
En delegasjon fra NMS ble godt mottatt i Créteil i 

mai 2022, og det er planer om at NMS skal fortsette 
å støtte prosjekter i Créteil.

Når det gjelder menigheten i Champigny,  flyttet 
vi til denne byen den 1. september og har begynt 
å jobbe som misjonsprester.  Champigny er en 
kommune med 77000 innbyggere, ikke så langt 
fra Paris.
Menigheten i Champigny står overfor en stor ut-
fordring. En ny metrostasjon bygges i Champigny 
(linje 15), og for å bygge den, måtte de rive den 
gamle kirken. Menigheten i Champigny har derfor 
fått en erstatningskirke i den tiden det vil ta å bygge 

en ny kirke. Det nye kirkebygget vil by på mange 
muligheter for misjon og evangelisering. For ek-
sempel, vil det være plass til rundt 200 mennesker 
i en gudstjeneste.  
Etter planen,  skal kirken stå ferdig til påske 2023. 
Den  vil ha sin inngang rett utenfor den nye met-
rostasjonen. (se bildet). Selve metrostasjonen skal 
stå ferdig i 2025.  Rundt 48 000 reisende vil gå forbi 
kirken hver dag.
Det er ikke så mange mennesker tilknyttet denne 
menigheten i Champigny, og man har ønsker å byg-
ge en livskraftig menighet. Det er et stort potensial 
i Champigny. 
Nå tar Rafi og jeg fatt på oppgaven med å bygge en 
livskraftig menighet i Champigny, sammen med 
menighetens medlemmer.    Det blir ingen lett op-
pgave. Vi vil være takknemlige for deres bønner.  
Vi stoler på Gud og er sikre på at han vil følge oss i 
dette nye prosjektet.    Vi ønsker  dere alle en riktig 
god jul og et godt nytt år på forhånd !  Takk igjen 
for støtte, forbønn og julebrev, kjære LMFere. 

Veien videre fra Creteil til 
Champigny sur Marne
Skrevet av Mary og Rafi Rakotovao, utsendt av NMS/LMF til Frankrike
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Denne høsten fikk jeg møte Lars Smeland 
og Annamaria Sepsi som har startet opp 
en klubb for 10 – 14-åringer i Tana Bru. 
Den kvelden jeg var med kom det 10 
barn, men da var noen skoleklasser på 
overnattingstur, så flere barn vil kom-
metil å være med på dette. Barna sam-
les i menighetens kontorlokaler sentralt 
i bygda. De prøver å finne en dag som 
ikke kolliderer med andre aktiviteter. Lars 
Smeland har tidligere vært søndagss-
koleleder i Tana. Nå er egne barn blitt 
større og han ønsket å gjøre noe for barna 
som var over søndagsskolealder. De har 
valgt å kjøpe Søndagsskolens opplegg for 
tweens, Aldri Alene, laget sammen med 
NLM-ung og Acta. Annamaria er kateket 
i menigheten og har selv barn i tweens-alder. Hun 
gjør klart rommet og har handlet inn pålegg til 
kveldsmat. En annen av foreldrene er også med 
for å hjelpe til med det praktiske. 

Tema denne kvelden er Gud som skaper. De ser 
en film som følger med i opplegget til Aldri Alene. 

Etterpå er det tid for 
respons. Lars skriv-
er det de sier på 
gule lapper. Foran 
ligger også ansikter 
med ulike uttrykk, 
såkalte emojies, 
som barna er vant 
til å bruke på mo-
bilmeldinger når de 
kommuniserer med 
hverandre. De kan 
vise glede, tristhet, 
redsel, trygghet, 
frykt eller sinne. 
Barna skal nå vel-
ge gule lapper som 
passer med det de 
selv opplever eller 
velge et ansikt som 
samsvarer med det 

de føler. Da trenger de ikke si det høyt. 
På skjermen kommer nå Herrens bønn med bev-
egelser. Ungdommer viser bevegelsene som er med 
på å underbygge hva bønnen Vår Far handler om. 
Barna konsentrerer seg om å gjøre bevegelsene 
mens de sier ordene. 
Lars og Annamaria bruker også sanger med bev-
egelser. Da kan barna være med i sangen selv om 
de ikke liker å synge.
Lars har med hjemmebakte, grove rundstykker. 
Det er veldig flott å kunne avslutte samlingen med 
kveldsmat og rundstykkene går ned på høykant. 
Helt til slutt tar Lars seg tid til å leke gjemsel med 
barna ute. Annamaria har kjøpt inn pent papir samt 
kontaktpapir og gjort klart til å lage kort. Barna 
skal finne blader i fine høstfarger ute. Men denne 
kvelden er det så flott å leke ute så alle barna leker 
gjemsel med Lars ute – lenge. 
Det er flest gutter som går i tweensklubben i Tana. 
Det tror jeg er fordi Lars er med som leder. Vi 
trenger flere menn som vil være ledere i søndagss-
kolen! Gutter trenger også gode forbilder! Og både 
gutter og jenter trenger å se voksne kvinner og 
menn som ledere for barn! Vær med å be om at 
Gud må kalle voksne til å være ledere for barna, 
både menn og kvinner til oppgavene. Og takk til 
Gud for at trofaste ledere følger kallet og har startet 
tweens-klubb i Tana!

Ny Tweens -klubb i Tana

Skrevet av Ragnhild L. Knotten, Søndagsskolen Norge.
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Som her i Norge, har også LMF i Danmark feiret 
120-årsjubileum i år. I den anledning holdt Karen 
Ingrid Thing i dansk LMF, et kåseri om fellesskapet 
i LMF i de nordiske land historisk sett. Her følger 
et lite utdrag:

« Dejlig er Norden!»
«En skrøbelig plante voksed sig stor
Den blev til et frodigt træ med grene

og bredte sig over den ganske jord,
slog dybe rødder blant hårde stene.

Det er og bliver en herlig gåde,
at LMF lever af Guds nåde»     

           
Dette er et kort sitat fra prologen til dansk LMF sitt 
100-årsjubileum i 2002. Samme år var det 1 finsk, 
4 svenske og 10 danske gjester på norsk LMF sitt 
100-årsjubileum som ble holdt på Solborg folke-
høgskole i Stavanger. Det var en opplevelse å være 
med og møte både kjente og ukjente LMF-tvil-
lingsøstre.
«Den skrøbelige plante» ble plantet i Sverige i 1899, 
men den bredte seg raskt til de øvrige nordiske 
landene, så både norsk og dansk LMF kunne feire 
100 år i 2002.
Fra oppstarten var det viktig med samarbeid og 
fellesskap på tvers av landegrensene. Man fikk 
fellesnordiske bibeltekster, felles sangbok, felles 
møtedag (siste lørdag i måneden) og felles mot-
to: Salme 57.6 Gud, la din herlighet komme over 
hele jorden! Det var også felles emblem med LMFs 

motto. Forbønn, givertje-
neste, ofring og takkebønn 
har også vært felles, samt 
Johs. 3.16 på mange språk 
har alltid vært høydepunkt 
på sommermøtenes fest-
kvelder i Norden.
Første nordiske LMF-møte ble holdt i Vadstena i 
Sverige i 1921. Siden har det blitt holdt nordiske 
møter på skift hvert 6.år unntatt under krigen. Men 
da gjorde svensk LMF en enestående innsats med 
å sende penger til de norske og danske LMF-er-
ne som var strandet i Kina, India og Afrika uten 
forbindelse med hjemlandet.
 Programmet på de nordiske møtene var delt mel-
lom de ulike landene, så man bidro litt hver med 
foredrag og misjonærer samt underholdning. Det 
var ofte solosang, musikk eller korsang fra Norge 
og Sverige, mens Danmark var mer «sprelsk». Da 
det var 200- årsjubileum for H.C. Andersen i 2005 
bidro de danske representantene med et allsidig 
H.C. Andersen-program på det nordiske møtet i 
Norge. Jeg (Karen Ingrid Thing) resiterte eventyret 
om «Thepotten». Tekannen som var min rekvisitt, 
falt i gulvet med et brak, så alle hoppet i stolene. 
Det har de aldri glemt! Ved neste nordiske møte 
i Norge 12 år senere, kom en bort og spurte meg 
om jeg var skuespiller!

Ved danske landsstevner har det alltid vært besøk 
fra LMF i Norge og Sverige, på samme måte som 
representanter fra dansk LMF har besøkt Norge 
og Sverige. Det har vært gaveoverrekkelser og 
hilsningstaler som understreket betydningen av 
fellesskapet. 

Nordisk fellesskap 
                    i LMF i 120 år
Skrevet av Karen Ingrid Thing, LMF medlem i Danmark.
Teksten er redigert og oversatt til norsk av Oddrun 
Flaat Amundsen

Den felles LMF- logoen som ble til en nål
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«Dejlig er Norden!
Prægtig er din himmel!

Skøn er svanernes forårssang!
Mellom de fagre 
riger i Norden

flyver de gerne gang på gang.»

De nordiske svanene er et symbol. I Finland er 
sangsvanen nasjonalfugl og i Danmark er det 
knoppsvanen. Apropos dette, var det at 4 danske 
representanter hadde med seg en uro bestående 
av nordiske svaner som gave til 100 -årsjubileet 
i Finland i 2013. De norske gjestene overrakte de 
nordiske flagg i stoff. Taler ble holdt på engelsk og 
beskrev bl.a. gavene og betydningen for fellesska-
pet. Talene ble sendt på forhånd slik at de kunne 
oversettes til finsk.
Mitt første nordiske møte var i Vadstena i 1975. Da 
kjørte LMFere fra Danmark til Sverige i to busser. 
Vi bodde på klosterhjemmet, holdt gudstjeneste i 
klosterkirken, var på utflukt i omegnen, så på byen, 
holdt møter på samme måte som i Danmark, og 
møtte en masse nye LMF-ere som snakket andre 
nordiske språk. Det var bibeltimer, foredrag, be-
retninger fra misjonærer, forbønn, ofring og Joh. 
3.16 – akkurat som vi kjente det hjemmefra. 
På hjemturen overnattet vi flere steder, jeg delte 
rom med Betsy fra Island. Hun deltok også på 
nordisk møte i Ljungskile i 1993. Som turist på 
Island i 2003 kontaktet jeg henne igjen og vi fikk 

en lang kveld sammen med islandsk middag og vi 
hadde LMF-møte. Betsy deltok også på nordisk 
møte i 2011.
Ved finsk LMF sitt 90-årsjubileum ble det over-
rakt en adventsstjerne som gave fra dansk LMF. 
Den symboliserer morgenstjernen (Kristus), og ble 
i talen også brukt som et symbol på LMF og de 
ulike betydningene som kan utledes av bokstavene, 
f.eks. «Ledestjerne Mot Framtiden».
LMF har hatt forskjellig utvikling i de nordiske 
landene, men misjonsbefalingen har vi felles.
Det er et spesielt kjennetegn ved LMF at vi er ett, 
men ikke ensartet og i nordisk sammenheng betyr
LMF:  Lovsang – Misjon – Fellesskap

Nordisk møte på Nyborg- Strand, Danmark 06-10.08 1954
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Synliggjøre LMF på stand

Onsdag 19.oktober var vi til stede på 
Trosopplæringskonferansen til DNK. Vi 
hadde stand og det ble en vellykket dag. 
Mange gode samtaler med poteniselle 
medlemmer, LMFere og mange samar-
beidspartnere.
Tema for konferansen var ”Tro som 
bærer”.
Vi delte ut bønnelapper for våre ut-
sendinger og oppfordret til forbønn 
for de.

Kristne friskolers forbund hadde 
skolelederkonferanse 19.10-21.10 
på Lillestrøm.
Mari Eikli representerte LMF og 
fikk et nytt medlem og mange gode 
samtaler.

LMF på Sørlandsk lærerstevne
Fredag 21. okt. var Karin Kjosavik 
fra Lillesand og Birkenes LMF på 
stand sammen med informasjons-
medarbeider Oddrun på Sørlandsk 
lærerstevne i Kristiansand. 

Standen ble bra besøkt og vi fikk delt 
ut godt med informasjonsmateriell. 
Av de besøkende var det mange som 
aldri hadde hørt om LMF, men også 
noen som kjente oss fra før. 

Stor takk til Karin Kjosavik som villig 
stilte opp og bidro både på stand og 
med overnatting for informasjons-
medarbeider. 
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DANSK LMF 120 ÅR

7. til 9.oktober arrangerte dansk LMF sin ju-
bileumsfeiring på Dalum Jordbruksskole, Odense. 
Inger Marie, daglig leder i LMF representerte norsk 
LMF på samlingen.

Det var et mangfoldig program med bibeltime, 
misjonsnytt, jubileumsfeiring med dansk bløtkake 
og gudstjeneste på søndagen m.m.

Stevnet var lagt i fine omgivelser i Odense og kjøk-
kenet serverte oss god dansk mat. 
Tidigere forretningsfører Finn Kier Hansen ble be-
hørig takket av og ny forretningsfører Peter Mic-
hael Lauritzen ble presentert. 
Dansk LMF opplever noe ny rekuttering og skal 
jobbe aktivt framover med skolebesøk på de kristne 
friskolene. Årsmøte valgte også nye medlemmer til 
landsstyret på dette møtet.

Under jubileumsfeiringen på lørdag fikk jeg komme 
med en hilsen fra Norge  og overrakte lys og twist. 
Det var fint å få takke for godt samarbeid i 120 år 
og det er godt å kjenne på det nordiske fellesskapet. 
Min familie og jeg fikk oppleve den danske gjest-
friheten og vi dro hjem igjen med gode minner og 
nye venner.  De danske LMF erne hilser så mye 
til alle kjente i Norge . Danskene ble invitert til 
vårt sommermøte i 2023 og vi håper å se mange 
av danskene der.

 

Ingeborg Møberg, Peter Michael og Anne Karin Lauritsen



20

25. oktober 1902 er stiftelsesdagen for LMF i 
Norge. Derfor ble 120-årsdagen markert for 
LMF-medlemmene i nedre Buskerud, Vestfold 
og Telemark på Gjennestad vgs. i Stokke 25. okt. 

Feiringen samlet nesten 70 medlemmer og for-
samlingen ble ønsket hjertelig velkommen av 
daglig leder, Inger Marie Oppegård. 

Etter vakker solosang og musikk ved Marie Rel-
ling, var det tid for velsmakende pizza og marsi-
pankake verdig en jubilant og praten gikk godt 
over bordene. 

Astrid M. Anderson holdt andakt der hun pekte 
på møte med den levende Jesus og fortalte engas-
jert fra sin tid som misjonær i Kenya og Uganda, 
utsendt av NLM. Vi fikk også flott informasjon 
om Wycliffs arbeid med bibeloversettelse av in-
formasjonsrådgiver Elisabeth Kvilesjø Berg. Hun 
understreket Wycliffs visjon og formål: «Bibelen 
til alle språk og alle hjerter.»

Den fine kvelden med LMF-fellesskap ble avsluttet 
med bønn og gave til LMF før hele forsamlingen 
stemte i med «Hurra for deg» til LMF! 
Referent Oddrun Flaat Amundsen

Tirsdag 20. september var det samling i Heradsbygd i Elver-
um for gruppemedlemmer og enkeltmedlemmer i Innlandet. 
Elverumgruppen er den eneste LMF-gruppen i Innlandet, 
og de hadde tatt på seg å sørge for husrom i menighetssalen 
i Heradsbygd kirke. Der møttes vi 16 personer fra Elverum, 
Hamar og Kongsvinger. 
Misjonærene Karen Ekern og Guri Enger, som begge har bodd 
og arbeidet i Mali, var sammen med oss. Karen Ekern fortalte 
og demonstrerte – levende om hvordan man i Mali bruker 
skrift på klær for å spre budskapet om Jesus. Mali er et 
samfunn med veldig lite skrift i det offentlige rom, 
og da er det å trykke bibelvers på klærne folk bruker, en effe-
ktiv måte å evangelisere på! Guri Enger fortalte om arbeidet 
med å oversette Bibelen til kassonke i Mali. Det å ha Bibelen på kassoneke er en viktig forutsetning for å 
kunne lede mennesker til Jesus.  Bibelen er nå ferdig oversatt og venter på å bli trykket. Det var hyggelig 
å treffes, fint å høre om det viktige arbeidet som gjøres i Mali og lett å få praten i sving over en god kopp 
kaffe og noe å bite i. Vi fikk gitt vår gave til LMF og ser frem til flere treff for LMFere i Innlandet.

Referent Anna Sylvia Kielland Nielsen

Jubileumsfering på Gjennestad

Innlandstreff
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Klepp LMF 55 år
Måndag 26. september feira vi 55 årsjubileum for 
Klepp LMF. Vi var samla 5 medlemmer og hadde 
ein gild kveld i lag.
Tende dei to flotte lysa vi hadde fått tilsendt frå 
Landsstyret og dagleg leiar – og las den fine hel-
singa frå dei.
Elles hadde vi andakt, song, god mat og vi las  frå 
Misjonshilsen.
Beste helsing frå Klepp LMF v/ Berit Selvåg Bjør-
gum

Besøk i Harstad LMF, 
Tromsø LMF og Alta LMF

Gruppemøte i Harstad 9/9-2022. LMF hadde møtet 
hjemme hos Anna Magni. Larsen. Andakt, bønn, sang, 
kollekt, god prat og servering. Styreleder Anne Lise Bakken 
var på besøk, og fikk god forpleining med overnatting og 
tur.  Guds velsignelse til gruppa videre!

Gruppemøte i Tromsø 14/9-2022. LMF hadde møtet på 
Filadelfia. Sang og musikk, andakt, forbønn for våre mis-
jonærer og kollekt.Vi hadde med niste, og fikk servert kaf-
fe og kake. Styreleder var på besøk, og er takknemlig for 
transport og overnatting hos dere. Tusen takk for fellesskap! 
Guds velsignelse til dere!

Fra Nordlyskatedralen. Fullsatt kirke, med ofring til LMF. 
Styreleder holdt kollekttalen.
Sigrid Langlie, leder av LMF-gruppa i Alta, var kirkevert, 
og Alta LMF serverte en fantastisk kirkekaffe. Thor Egil 
Abrahamsen var prest på jubileumsgudstjenesten.
Det var 16 med på bedehuset der Alta LMF feiret 55 år.  
Det ble servert bidos, multekrem og kaker. Historiske 
glimt, andakt, misjonsbønn, kollekt, duettsang og fel-
lessang sto på program-
met.
Glede, oppmuntring 
og  fellesskap preget 
jubileumsfesten.

Gruppejubileum 2023
I 2023 er det 13 grupper som jubilerer.
Landsstyret og daglig leder ønsker å delta på 
markeringene i gruppene. 
Daglig leder vil ta kontakt med de aktu-
elle gruppene i løpet av høsten 2022 for en 
nærmere samtale om et eventuelt besøk.  
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Det står skrevet i 1. Mosebok i det 33. kapitlet:
Vi hørte fortellingen om Jakob som møter Esau, en 
historie som i sin dramatikk, skjønnhet og mening 
på mange måter er en gammeltestamentlig parallell 
til Jesu liknelse om den bortkomne sønnen: Jakob 
er som den bortkomne sønnen som kommer hjem, 
Esau er som faren som kommer synderen i møte, 
omfavner ham, kysser ham og tilgir.
Veien fram til forsoning kan være kronglete, og det 
er den i alle fall her. Tvillingbrødrene Jakob og Esau 
har vært i strid hverandre helt siden de var i mors liv; 
de er to rake motsetninger. Det er kanskje noe med 
jevnaldrende brødre?
Det topper seg da Jakob med god hjelp av moren 
Rebekka lurer faren Isak til å gi førstefødsels-velsig-
nelsen som tilhører Esau til seg selv. Esau blir illsint, 
og vil hevne seg med å drepe tvillingbroren sin. På 
den tiden var det sannsynligvis helt akseptabelt i en 
slik situasjon.
Selv om en arving primært skal være i landet, flykter 
Jakob. Det hele regisseres av moren, Rebekka, som 
ber han dra til hennes bror Laban i Harran. Under 
flukten minnes kanskje Jakob Esaus fortvilte bønn til 
faren: Velsign meg også, far!
Jakob kommer fram til Harran. Det viser seg fort at 
Jakob ikke er den eneste der i slekta som driver med 
lurerier: Laban er minst av samme kaliber! Likevel 
blir Jakob der i bortimot 20 år, før han til slutt - på 
Herrens bud - flykter fra Laban – tilbake mot Ka-
anan. Konene og barna flykter med ham. 
Laban tar riktignok opp forfølgelsen, men Gud 
kommer til Laban i en drøm og sier til ham: «Vokt 
deg for å si noe til Jakob, godt eller ondt!» Og slik 
blir det: Når Laban når Jakob igjen, lager de sammen 
en røys av steiner,  der holder de måltid sammen og 
blir forsonet. Hendelsen kan forresten leses som ett 
av flere gammeltestamentlige forbilder på nattverds-
måltidet, måltidet der du og jeg får del i den store 
forsoningen.
Jakob og Laban skilles som venner, og Jakobs flokk 
går videre. Det nærmer seg et møte med tvillingbro-
ren. Tusen av tanker går rundt i Jakobs hode. Hva 
tenker Esau nå? Hater han ham like mye som før - 
etter alle disse årene? Eller kanskje likevel ikke?

Jakob sender ut sendebud foran seg. De kan fortelle 

at de møtte Esau – og nå er han på vei imot dem 
med 400 mann! 400! Jakob blir grepet av redsel og 
angst. Han deler folket sitt i to, og vender seg til Gud 
i bønn: Du min far Abrahams Gud, du min far Isaks 
Gud ber han. Berg meg fra min bror Esaus hånd! Jeg 
er redd for ham. Han kan komme og slå i hjel meg og 
mine; både mor og barn.
Jakob sender flokker med dyr foran seg, gaver til bro-
ren, som blir ført fram foran dem av slavene. Han ber 
slavene ydmykt si at flokken tilhører Esaus tjener, 
ham selv, Jakob. Det er en gave til Esau, herren hans! 
Jakob gjør alt for å blidgjøre tvillingbroren.

Den natta tilbringer Jakob alene, og han kjemper 
med Gud. Det vil si: Han kjemper med en mann som 
nærmest er en Guds inkarnasjon før inkarnasjonen 
i Jesus Kristus. Det underlige med denne kampen 
er ikke bare at den er en kamp mellom en mann og 
Gud, men også at mannen ikke gir seg, men krever 
den annens velsignelse. Jakob kjemper med Gud – og 
vinner til slutt velsignelsen han ber om. Og nå, etter 
denne slåsskampen, troskampen, bønnekampen, 
eller hva det nå var, møter vi en fornyet Jakob - med 
en fornyet tro. Han får dessuten et nytt navn: «Du 
skal ikke lenger hete Jakob» (navnet kan både bety 
narre og å holde i hælen): «Israel skal være navnet 
ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og 
vunnet.» Navnet Israel betyr nemlig «Gud kjemper» 
eller her: «Den som kjemper med Gud». Jakob er 
som fornyet. Han ser seg som avhengig av Gud på en 
ny måte, og er ikke nettopp det en side ved troen – å 
se sin avhengighet av Gud? 

Når Jakob nå igjen gjør seg klar til å møte Esau, har 
han ikke samme frykt som dagen i forveien. Han går 
nå ikke lenger sist, men selv foran hele flokken sin, 
og han møter broren som den første. Han bøyer seg 
sju ganger  til jorda for å uttrykke sin underdanighet 
og ydmykhet. Så ser han opp - og oppdager Gud selv 
i tvillingbrorens blikk. Esau omfavner ham, kysser 
ham. Og de gråter.

Jakobs tro er fornyet, han er forsonet, og derfor er 
det første han gjør når han kommer til byen Sikem 
i Kanaan, å bygge et alter hvor han kan bringe fram 
sine ofre til Gud. 

Vi tror på forsoningens Gud 
Preken på sommermøtet. Holdt av Magne Mølster, 
                                                                                         utsendt av NMS/LMF til Estland
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Alteret kaller han El-Elohe-Israel» - «Israels Gud er 
Gud. Nå taler ikke Jakob lenger kun om sin bestefar 
Abrahams Gud eller sin far Isaks Gud: Nå er det for 
første gang snakk om Israels Gud, altså Jakobs Gud. 
Kanskje et vitnesbyrd om at Gud har blitt personlig 
for ham, en hjertesak, et forhold mellom to personer 
– Gud og hans tjener Jakob, Israel. Min Gud!

Hva sier fortellingen om Jakob og Esau oss ellers om 
liv og tjeneste?
For det første fikk vi høre om den forberedende 
kampen i bønn før «livets slag», som er så viktig. 
Personlige bønner er viktig, men også det at andre 
har kjempet og kjemper i bønn for oss. Forbønn. Jeg 
ser det i tjeneste som misjonær i Estland. I Saku, der 
jeg bor, møttes to bønnegrupper jevnlig i mange år, 
og det startet lenge før NMS ble involvert i menig-
hetsplanting der. De eldre møttes i hjemmene, og ba 
frimodig om menighetsdannelse, kirkebygg, barn og 
ungdommer, prest og organist. Da de var på sitt aller 
ivrigste, møttes de nesten hver dag for å be og lese 
Bibelen sammen. De fleste i denne generasjonen har 
gått hjem til Gud nå, men fruktene av deres bønner 
og bønnekamper nyter vi, så vidt jeg kan forstå  fort-
satt. Det kan vi merke, som går inn i gjerninger som 
er lagt ferdige for oss. For det andre: Et sant møte 
med Gud åpner opp for ydmykheten.

Én sa det sånn: Jeg er ydmyk, jeg! Det er ingen i hele 
verden som er så ydmyk som meg! Men han var 
selvsagt ikke særlig ydmyk… Det hadde kanskje gått 
dårlig om Jakob hadde gått fram mot broren med 
løftet hode og minnet om sannheten: «Du solgte jo 
en gang førstefødselsretten din for et måltid mat! 
Husker du ikke!» Men fordi Jakob er fylt av ydmyk-
het, anger og kjærlighet, lykkes gjenforeningen. 
For det tredje: Av og til trenger vi en troskamp eller 
prøvelse for å styrke og rense vår tro.
For å se vår avhengighet av Gud. Prøvelser og lidelser 
er aldri behagelige. Men om vi blir trofaste som Job 
også i prøvelser og tvil, vil vi – når vi ser oss tilbake 
en gang – se at Gud var der. Jesus var ved min side, 
eller bar meg!
Og for det fjerde: Jakob sendte et offer framfor seg, 
for at det skulle ende med en forsoning. Noen ganger 
kan du eller jeg være gaven som Gud sender med sin 
forsoning og fred: Det kan være mennesker som er 
blitt såret og sveket i livet, som er fulle av bitterhet 
over at ting ble som de ble. «Dere er Kristi brev» sier 
apostel Paulus (2 Kor 3,3). Vi er sendt i forsoningens 
tjeneste med verdens beste gave: Troen på Jesus 

Kristus.
Like før sommerferien kom det en ettermiddag en 
ung mann inn i  kirka vår i Saku. Jeg forstod snart at 
det var ham jeg hadde sett sitte i en bil utenfor kirka 
tidligere på dagen. Nå var han ordentlig fra seg. Ja, 
rasende rett og slett. Da han skjønte at jeg hadde 
tid til å høre på ham, fortalte han om hvordan han 
var i samfunnstjeneste i stedet for fengselsstraff. Og 
nå var han satt av kommunegartneren til å luke en 
bestemt type ugress på det store grøntområdet nær 
kirka, for øvrig kommunens eiendom, hvor det en 
vakker dag skal komme park. 

Dette lukearbeidet var totalt meningsløst, mente 
han. Kunne han ikke bare fått en kantklipper, og 
klippe ned hele tomta? «Den hjernedøde kommune-
gartneren har funnet på dette bare for å plage meg,» 
mente han. Og han lurte nå på om han ikke heller 
skulle gi opp hele greia og ta fengselsstraffen i stedet. 
Øynene var helt røde av opphisselse. Så sa han noe 
interessant, som sier noe om sekulariseringen i 
Estland: Dette er første gang jeg er i en kirke. Og 
så lurte han på om jeg kunne gjøre noe for å hjelpe 
ham; fortelle ham hva han burde gjøre, for eksempel?
Jeg kom ikke på noe bedre enn å be for ham. Det var 
greit, sa han, selv om han ikke helt visste hva det var. 
Så vi gikk fram til alteret, jeg tente de to hvite lysene 
som står der, og spurte om jeg kunne få legge hånda 
på skulderen hans. Det kunne jeg. Og så ba jeg med 
ham – om Guds fred i hjertet; om styrke til arbeidet, 
og om visdom og ydmykhet i samtalene med kom-
munegartneren.

Den unge mannen ble tydelig rørt, takket, og gikk 
ut igjen. Siden styremøtet i menigheten skulle starte 
like etterpå, glemte jeg møtet vårt for en stund. Men 
tre timer seinere, godt utpå kvelden, da jeg skulle 
hjem, så jeg at bilen hans fortsatt stod på parkerings-
plassen. Der satt han igjen i bilen, men i motsetning 
til tidligere var det nå fullt av store, svarte, fylte 
plastposer i en haug ved siden av.  
«Jeg ble helt ferdig!» sa han stolt. «Med hele plas-
sen?» spurte jeg, genuint imponert. «Ja!» Og så la 
han til: «Det var utrolig det du gjorde der.» «Gjorde 
hva?» spurte jeg. Du…eller kanskje det var det bygget 
som gjorde det, la han til, litt usikker. «Jeg tror det 
var Gud som gjorde det, sa jeg. Nei, enten var det 
du, eller så var det bygget,» mente gutten. «Gud 
bruker mennesker», svarte jeg.
Selvfølgelig var det Gud som gjorde det. Den 
unge mannen hadde fått erfare Guds fred, den 
samme freden som forsonet Jakob og Esau.
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MISJONÆRADRESSELISTE
Misjonæradresselisten for julepost er trykt etter de opplysningene vi så langt har fått fra våre 
samarbeidspartnere.  Vi håper alle som skal være med, er det, men vi kan ikke garantere noe. Si ifra 
hvis dere oppdager feil i listen.Obs! LMF-utsendingenes navn står med uthevet skrift.  Oppførte 
misjonærer er enten lærere eller teologer med undervisningsoppgaver. NB!  Ikke bruk tittelen 
misjonær på noen, iallfall ikke på konvolutten. Dette lar vi gjelde for alle. Hvis adressene er 
vanskelige å skrive, ta en kopi av siden og klipp adressen ut og lim den på konvolutten. Husk å føye til 
land.   

ASIA
WYCLIFFE/NORMISJON
*Anette 
c/o Helgestad
Solheiveien 5
4580 LYNGDAL

AUSTRALIA
INTERNASJONAL 
DØVEMISJON
* Lill Muir
P.O.Box 395, Beaconsfield
Victoria 3807

BANGLADESH
NORMISJON
*Bård Rebbestad Løkken
AP 3, Road 82, Gulshan 2
1212 Dhaka

BOLIVIA
NLM
*Tone Marie og Kristoffer Ueland
Epost:tonemach@gmail.com

ECUADOR
NORMISJON
* Åse Røsvik de Vargas, 
Epost:rosvikdev@gmail.com

ELFENBENKYSTEN( Cote dÌvoire)
NLM
*Anna Birgitte og Fredrik Berge
* Sveinn Einar Zimsen
MELCI, BP 2804, 06 Abidjan

ENGLAND
NMS
*Solgunn Phillippine Smith
27 Carrick Square Carlisle, CA2 6AZ

ESTLAND (ESTONIA)
NMS
*Ave og Magne Mølster
Kase tee 7, Juuliku 75512
Saku 

ETIOPIA
PROMISSIO
* Berit Østby
Promissio
PoBox 458, Addis Abeba

NLM
* Kari Aarsland
*Eline Amdal
* Karen E W og Fredrik Hector
* Dagrunn  
NLM, P.O. Box 5540, 
Addis Abeba

FILIPPINENE (PHILIPPINES) 
WYCLIFFE 
* Kari K. Strømme
c/o Wycliffe
Postboks 6625 St.Olavs plass, 
0129 Oslo

FRANKRIKE (FRANCE)
NMS
* Mary Schwartz og Rafi Rakotovao
7, Rue du Bois de l’Aunaieu
F-77950 Saint Germain Laxis

* Sandra og Erik Bischler
10 Rue dela Rouverraie
348030 JACOU

INDONESIA
NLM
*Ingebjørg H. og Henrik Nandrup 
*Nils Fredrik Rifsgård
*Gro Eva Linna
Tasbi 1 Blok HH69, 20122 Medan.
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ISRAEL
PINSEMISJON
*Sigrid Eilevtjønn
Dalanvegen 256C
3850 Kviteseid

JAPAN
DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE
* Ruth Kari Topland
4-835 Takabari
Meito- ku
465-0061 AICHI  
NAGOYA SHI

NLM
* Øyvind Barlaup
Ecclesia Building, 4 Chome 2-25, 664-0854 Itami
* Marius Bergersen
7-1-738-103 Gakuen Nishimachi, Nishi-ku, 
Kobe 651-2103
* Ingebjørg Hildre
196-10 Sanada
Shimohata-cho, 
Tarumi-ku
Kobe 655-0861
*Tone og Ole Bjarne Tråsdahl
2-3-5 Nakajimadori, Chuo-ku, 
Kobe 651-0052

* Kristin Redse og Christoffer Nævdal
11-17 Kubocho, Nishinomiya, 651-2102 Ko-
be,Hyogo 
* David Thorsen
4940-2 Hikona-cho, Yonago-shi, Tottori-ken, 
Japan 683-0854

NMS
* Yukiko Yamaoka Idland
Kashima 3-11-53-406
Yodagawa-ku
532-0031 Osaka shi

EVANGELISK ORIENTMISJON
* Anniken Mori
1-4-5 Heisei
973-8412 Iwaki shi

KENYA/ØST-AFRIKA
NLM
*Runhild og Odd Jarle Øverås
*Marie Gullord Solli
* Elisabeth og Torfinn Thorsen
*Marie og Anders Skretting
*Ane Marie Haarr Myklebust

*Harald Dyrøy
*Hans Ole Strand
*Margunn og Kristoffer Krohn Sævre
Scripture Mission, P.O Box 24569
00502 Karen, Nairobi

KINA (S.A.R. CHINA)
NMS
*Emil Buxrud
G/F, No.3 To Fine Shan Road, N.T
NLM 
*Magnar Olsen
NLM, 1/F, Shek On Bldg, 8 Chun Yan St. Wong 
Tai SIn, Kowloon

MADAGASKAR
NMS/DELK/WYCLIFFE
*Sigrid og Kristoffer Hansen-Ekenes
*Cecilie Leinebø og Stephan Thomas
Residence Ny Avo Soa, 
Ambohimenabe, Antsirabe 110

MALI (RÉP. DU MALI)
NMS
*Frode Brugger Sætre
Gjeble Persønsgate 36
5034 Bergen

NORMISJON
*Therese Glendrange
Mission Protestante Norvegienne, BP 2402, 
Bamako, Rep du Mali

NLM
*Bergfrid Almelid
MELCI-MA, BP E 3641, Rue 238, Bamako

MONGOLIA
NLM
*Maiken Hadberg
*Tonny Kristin Espeland
*Kjetil Jonasmo
* Marianne og Arne Torbjørnsen
*Anette Myrvang
*Marte Holen
 NLM Mongolia, Jargalan soum, Khovd province, 
PO. Box 165, Khovd 84000

NIGER
PINSEBEVEGELSEN
* Anne-Lise B Djuve
B.P. 12491, Niamey
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PERU
NLM
* Marianne Tormodsæter Lindtjørn
Epost:
Pinsemisjon
Liv Haug
Apartado 12, La Merced, Chachamayo

SENEGAL
NORMISJON
* Silje Svanholm Skogesal
Mission Protestante Norvegienne, B.P 158, 
Kedougou
* Hilde og Alf Halvorsen
Kystveien 558
4639 Kristiansand

THAILAND
NMS
*Anne Storstein Haug
Y Residence, 68/7 Soi Dansamrong 42/1,
Ampur Muang Samut Prakarn 10270.
* Merete og Knut Hallen
18/2 Soi Saithip
Sukhumvit 56
Bangjak, Phrakhanong
Bangkok, 10260

* Jeed og Olav Skjerpe
20/80 Mo3, Ban Changland,
Mak-kaeng Sub-district,
Muang District
Ubon Thani Provice 41000

2 LMF utsendinger som jobber som teltmakere, 
julekort kan sendes via c/o adresser:

”Øyvind” 
c/o Berit Aadnanes, 
NLM , 
Sinsenveien 25, 
0572 Oslo

”Hilde” 
c/o Aasen
Postboks 151 
4701 Vennesla

Søndagsskolekonsulent i Finnmark:
Ragnhild Knotten,
Elgtråkket 78, 
1270 Oslo
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Festhelg i 
Askvoll

LMF-gruppene i Fana og Askvoll feiret 
15-årsjubileum sammen 10. september. 

Dette er tredje gang vi jubilerer sammen. 
Nå inviterte Askvoll-gruppen til feiring 
med overnatting fra fredag til søndag. 
Noen overnattet på private hytter, andre 
hos kjente. 

Sol og varme ga oss den flotteste rammen, 
og lørdag var bordene vakkert dekket i 
Olset bedehus.
Liv Hushagen kunne ønske en fin flokk 
LMF-ere velkommen. Svanhild Ask leste mellom annet flere dikt med vestlandsmotiv av sunnfjordingen 
Jakob Sande. Daglig leder Inger Marie A. Oppegård gledet oss med besøk. Hun minnet oss om leirkarene 
i pottemakerens hånd fra Jeremia kap 18. Leire er ikke noe enkelt materiale å jobbe med. Vi er leirkar, 
dannet i Mesterens hånd, dannet med tanke og omhu for ulike oppgaver. Noe går i stykker. Noe sprekker. 
Vi skapes, gjenskapes og formes hele livet. Hun ga oss også et interessant tilbakeblikk på LMFs grunnlegger 
Henny Dons, hennes enorme innsats i skole og misjon,  verdsatt med kongens fortjenestemedalje i gull. 

Kjell Strømme ga oss en nydelig og trosstyrkende sangavdeling med temaet «Song og salmar midt i livet», 
der han sang og delte av egne erfaringer. Pianist var organisten Sabina.
Fana LMF takker våre venner for en kjempeflott fest!                                                                          
Askvoll-damene dro hjem til sine bygder og øyer. 

Fana-gruppen ble til søndag og la hjemturen innom 
Massnes Villmarksmuseum. Dyr, fugler, gamle red-
skaper med mye mer, mat og kaffe og en god formidler. 
En festhelg!

Åshild Mæstad
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AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på. 

Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.

OBS AvtaleGiro må ikke forveksles med ”Faste oppdrag over nettbank”.  Gavebeløp over nettbank må 
registreres manuelt av oss for at giveren skal få skattefradrag med det merarbeid dette medfører. 

Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen 
eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe 
betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.  

Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på. 

Fordel for Lærernes Misjonsforbund. Rimelig ordning å administrere, sparer oss for mye papirarbeid. 
Ressursene kan settes inn på andre viktige områder.

Slik kommer du i gang Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en
maksimal beløps-grense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det terminbeløpet du har oppgitt. Ta gjerne 
høyde for at du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke 
behøver å fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent, settes beløpsgrensen til det dobbelte av 
terminbeløpet. 

Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag.  Maksimalt skattefritt 
gavebeløp i kalenderåret er kr.40.000,-, minimum kr. 500,-.  

Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til Lærernes Misjonsforbund. Hvis du
er med i givertjenesten allerede, overfører du ditt gavebeløp på vanlig måte inntil du får beskjed om når
avtalegiro-ordningen trer i kraft. 

S v a r k u p o n g 

Jeg er ny giver og vil gi min støtte til Lærernes Misjonsforbund med kr. ________

Jeg er giver fra før og ønsker å endre totalbeløpet til kr. ____________

Pr. måned       Pr. kvartal       Pr halvår      Årlig  

Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om 
følgende: Når du støtter oss, vil vi oppbevare informasjon om at 
du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme 
til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og 
adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige 
myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt 
skattefradrag.

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Lærernes 
Misjonsforbund 

Mottakers konto:
3000.15.38094

Beløpsgrense pr trekk_________
(Må være samme som gavebeløp eller høyere) 

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Navn ___________________________________

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________ 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
(Lærernes Misjonsforbund sparer bankgebyr).     

Sted ___________    Dato ___________ Underskrift ____________________________
KID (fylles ut av Lærernes Misjonsforbund) Avtalen leveres eller sendes i lukket konvolutt til

Lærernes Misjonsforbund,
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE
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  LMF- et frimodig fellesskap!

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Landsstyret var samlet til møte i 

Stokke 

21.-22.oktober 2022.

Aktuelle saker: 

Evaluering av sommermøtet/ jubileum

Strategiarbeid

Budsjett 2023. og regnskapsrapporter

Sommermøte 2023 på Ansgarskolen

Må din ånd gi oss visdom
Mektige Gud, himmelske Far;

hvor vi enn er og når det enn er,
kan vi få være med å bringe videre
Jesu kjærlighet, og Jesu forsoning.

Men uten deg kan vi ikke gjøre noe.
Må din Ånd gi oss visdom,

må din Ånd veilede oss,
må din Ånd fornye oss,

må din Ånd gi oss styrke,
Så vi kan bli 

sterke i troen, 
forstandige i forkynnelsen,

modige når vi vitner,
utholdende i gode gjerninger.

Dette ber vi deg om i ditt navn.

Bønn fra Den vest-indiske kirken

Et jubileumsår ligger snart bak oss og vi kan se 
tilbake på mange markeringer på ulikt vis. Vi har 

løftet fram frimodigheten til å formidle kunn-
skap om Jesus til hele verden.

De første LMFerne var frimodige på vegne av 
evangeliet, misjonsarbeidet og misjonærene.
Henny Dons la alt fram i bønn og trodde på 

Guds ledelse i alt.
Vi får gå i fotsporene til de som har gått foran. 
Vi er forvaltere av en flott arv, nemlig trofast 
engasjement for bønn, misjon og giverglede.

Vi er alle bundet sammen gjennom LMF- felles-
skapet.

Vi har alle ulike oppgaver og sammen er vi med 
på å gi kunnskap om Jesus til hele verden!

Takk at du er med!

Med ønske om en god adventstid og en god jul!
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MINNEORD
Solveig Handeland Ingrid Kvalsund

Solveig døde stille lørdag 13. august 2022 etter 
lang tids sykdom Hun var født 25. november 1932 
og ble nesten 90 år gammel.
Solveig var en trofast LMF-venn gjennom hele 
sitt voksne liv. Hun satt flere år i Landsstyret og 
møtte trofast fram på sommermøter og landsty-
remøter så lenge helsa tillot det. Vi i Lillesand 
og Birkenes LMFgruppe fikk glede av hennes 
detaljrike og grundige referater fra disse møtene.
Solveig var utdannet husstell- og engelsklærer. 
Hun begynte som lærer på Tryggheim folkehøg-
skole, var senere på Birkeland folkehøgskole og 
også et år på Kvås folkehøgskole. I til sammen 10 
år var hun husmor på den norske skolen i Japan 
fordelt på to perioder fra 1967 -71 og 1988-93 og 
et enkelt år i 1984/85, før hun de siste yrkesaktive 
årene, var tilbake på Birkeland folkehøgskole.
Misjon var hennes hjertesak, og årene på Den 
norske skolen i Japan ble svært viktige i hennes 
liv. Hun fikk bety mye for alle de små som fikk 
oppleve hennes omsorg!
Vi vil huske Solveig som tilstedeværende, lyt-
tende, omsorgsfull og svært glad i å være fysisk 
aktiv. Det var derfor tungt for henne å få diag-
nosen Parkinsons sykdom for ca. 20 år siden. Men 
også dette klarte hun å leve tålmodig med i så 
mange år uten å klage. 
Lillesand og Birkenes LMF har mistet et viktig 
medlem! 

Vi lyser fred over Solveigs gode minne!
For Lillesand og Birkenes LMF Inger Lise Woie

Ingrid vart fødd den 5.juni 1942, og vaks opp 
på Nerlandsøy. Etter utdanning arbeidde ho på 
Borgund Folkehøgskule som lærar i vev og heim-
kunnskap. Då ho vart tilsett på Herøy vgs., flytta 
ho til heimbygda og barndomsheimen. Her la ho 
ned eit stort arbeid i bedehuset, med sundagss-
kule, skjærgårds-stemne og eit rikt kulturliv. Ho 
brann for at alle måtte få tru på Jesus.
I LMF-gruppa var det alltid stas å kome til den 
koselege heimen hennar. Der var maten alltid 
utsøkt, - som på alle våre festar. Ho la opp turane 
til landsmøte så vi kunne følgje henne. Det var 
så enkelt, og så triveleg! – så vi vart med! Som 
kasserar ville ho ha rause gåver: «misjon er det 
beste vi kan vere med på». Hennar misjonsiver er 
eit føredøme for alle som kjende henne. 
No har Ingrid fått kvile. Ho fekk heimlov den 18. 
august 2021 og vi bed om fred og Guds signing 
over hennar gode minne.
For Herøy LMF, Annfrid Aurvåg

Agnes K. Aasen

Agnes Kjellesvik Aasen f.20.09.39 døde 12.08.22. 
Vi i Nesbyen LMF har mistet et kjært
medlem og den trofaste lederen vår i flere tiår. 
Hun tok lærerskolen i voksen alder
og ble medlem i vår LMF- forening når hun 
begynte som lærer i skolen på Nesbyen. Da var
det tre søstre som var med i foreningen.
Vi minnes fellesskapet, samtalene og sangen 
som preget møtene våre. Agnes var engasjert
i kommune-politikk, lærerlags-arbeid, lokalmil-
jø i Rukkedalen og i sin stor-familie. Agnes ble
begravet fra en fullsatt kirke i Nes 19.08.22. 
Det var mange blomster og hilsner ved hennes
båre. Vi føler med hennes familie. Vi minnes 
henne i takknemlighet, og ser tilbake på det 
gode fellesskapet. 
Vi savner Agnes og lyser fred over hennes 
minne. 
Ingebjørg Valdresbråten og Grete Stamnes, 
Nesbyen LMF
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Kjellaug Kvåle, Måløy LMF
Evy Sommerstad, em,  Andebu
Liv Langmoen, Bærum LMF
Anna Hågan, Mandal LMF

Nye medlemmer:
Helge Vatne, Oslo
Inger Margrete Møller, Kongsvinger
Karen Ekern, Biristrand
Anne LIse Fuglestein, Sandnes LMF
Ulrik Nilsen, Sandnes LMF
Oddhild Gammelsæter Svindseth, Nøtterøy LMF
Astrid F. Gill, Lyngdal LMF

Skattefradrag for gaver på kr 500 eller mer.

Har du gitt en gave på mer enn kr 500 i år, har du rett til å få skattefradrag for den.

Send oss ditt fødsels og 
personnummer innen 10.desember.

Kryssordvinner i jubileumsnummeret: 

Anne Marie Lunden, Lyngdal

Vi gratulerer så mye. Flaxlodd er sendt i posten

             
        SOMMERMØTET 2023

Tema: Glede og fellesskap
Tid: 3-6.august 2023

Sted : Ansgarskolen, Kristiansand

 Døde:



På siste siden...

Sjekk ut vår nettside på 
www.lmisj.no

Lik oss på facebook!

www.facebook.no/
lærernes misjonsforbund
Her vil du finne oppdatert informasjon om våre utsendinger, arrangementer og 
andre nyheter knyttet til LMF

Medlemskontingenten for 2023 sendes ut til alle medlemmer individuelt.

De som ønsker å få tilsendt medlemsgiro på epost, 
bes melde inn epostadressen sin til kontoret.
Send epost til laermisj@laermisj.no


