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 “Frimodig i tjenesten”

LEDER

Vi vil bygge din kirke,

gå ut på ditt ord

Anne-Lise Bakken

«Frimodig i tjenesten» er LMF sitt årstema i 2022. 
I en ordbok kan en finne 75 synonymer til ordet 
frimodig. Det er helt utrolig å lese gjennom alle 
disse. Jeg la særlig merke til synonymet: «Som 
hjemme». Å være hjemme er annerledes enn å 
være borte. Når jeg er hjemme, er jeg trygg, senker 
skuldrene, er oppriktig, fortrolig og rett frem. Når 
jeg er borte, er jeg litt annerledes. Da er jeg mer 
redd, sjenert, anspent, hemmet og redd for å si og 
gjøre noe som er feil eller blir misforstått.
Vi vet at noen barn kan være helt greie på skolen, 
men så tar de det ut hjemme i ord og adferd. 
Hjemme er de trygge på at de blir tatt godt imot, 
uansett, fordi de vet at de har foreldre som er glade 
i dem, hører på dem og tilgir dem. De er hjemme og 
kan være seg selv, utvungen og åpenhjertig.

I dåpsritualet for Den Norske Kirke står det: 
«Takk for at du i dåpen gir oss et hjem i din kirke 
på jorden.»  Å ha et åndelig hjem her på jorden er 
viktig. LMF er for noen et slikt hjem. Dette hjemmet 
består av medlemmer, grupper, misjonærer, et 
misjonsblad, administrasjon og styre. Vi er sammen 
om å bringe evangeliet om Kristus ut i verden. 
Det er et inderlig ønske om at du kan få oppleve 
medlemskapet i LMF som et åndelig hjem i livet 
ditt. Her er styrke å hente og her er oppgaver å fylle.
I hjemmet får vi mat, hvile, fellesskap, gaver og 
oppgaver. Her lader vi opp til å møte hverdagen 
i skole og arbeid. LMF er en ladestasjon i bønn, 
fellesskap og misjonsinformasjon, og så kan vi gå ut 
i tjeneste med frimodighet, sterk og glad.

I Josva  kap 1 leser vi at Gud snakker direkte til 
Josva. Tre ganger sier Herren til Josva: Vær frimodig 
og sterk!»  Og Gud gir løfte til Josva, v.4. Jeg vil 
være med deg likesom jeg var med Moses. Og Gud 
oppmuntrer i v.9. Vær frimodig og sterk! La deg ikke 
skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud 
er med deg i all din ferd. Ordene frimodig og sterk, 
blir ofte nevnt sammen. 
Jeg trenger styrke for å være frimodig i en tjeneste. 
Og denne styrken får jeg lov til å hente hos Gud, 
i bibel og bønn, i nattverden og i det kristne 
fellesskapet. 

Sangen  «La oss stå sammen.» Her er stikkordene 
bønn og fellesskap i frimodig tjeneste.
 

Vi kommer til deg i bønn, du vår Far, 
du ser oss alle, hver tanke vi har.

Takk, Gud, for venner langt borte og nær.
Lær du oss fellesskap, vi som er her.

Nå står vi samlet, vi kommer til deg. Herre, vi 
ber om at du viser vei.

Lær oss å leve som lys og som salt,
tjene vår søster og bror overalt.

La oss stå sammen i fred om ditt bord, ansikt til 
ansikt med verden.

Vi vil bygge din kirke, gå ut på ditt ord, Gud gi 
oss styrke på ferden.

Nå står vi samlet, vi kommer til deg. Herre, vi 
ber om at du viser vei. Amen.

Melodi Gisle Børge Styve
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For mange år siden gikk en mann forbi noen mennesker 
som jobbet med å hugge stein langs veien. Det var et 
tungt og monotont arbeid. Mannen spurte den ene 
etter den andre: «Hva holder du på med?» «Jeg hugger 
stein» sa de. Men, så svarte en av steinhuggerne: «Jeg er 
med og bygger en katedral!». Han så mer enn sin lille 
steinhaug. Han så det store oppdraget de hadde, som 
ville ta flere generasjoner å gjøre ferdig. 

Jeg tror det ofte er slik. Vi holder på med vår tjeneste, 
enten det er å undervise barn og unge, være engasjert 
i menighet og misjon, være med i bønnearbeid, eller 
har andre oppgaver. Av og til trenger vi å løfte blikket 
og se den store sammenhengen vi er en del av. For hva 
er du og jeg med på? Vi gjør vår lille del av tjenesten 
med å bringe kunnskapen om Jesus ut til hele verden. 
Og vi er dermed med på noe stort. Vi er med å bygge 
Guds rike her på jorda. En tjeneste som har pågått helt 
siden Jesus ga disippelflokken sin oppdraget: Gå til hele 
verden med budskapet om meg!  

Om vi mister frimodigheten og holdes nede av mismot 
og egne begrensninger, så ser Gud mer i oss. Om vårt 
hjerte fordømmer oss, er Gud større enn våre hjerter. 
Han ser hvem vi er, hva vi strever med, men også hva 
vi får til i vår tjeneste. Han ser om vi er slitne og lei 

eller fulle av optimisme og kreativitet.  Eller om livet 
og tjenesten er på det jevne. Gud gir oss ny nåde hver 
morgen. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er 
ny hver morgen. DET kan gi frimodighet. At Gud går 
med, at vi får starte på nytt hver morgen, med nye 
muligheter, blanke ark. 

Vi kan rette ryggen og løfte blikket. Være frimodige i 
den tjenesten du og jeg er satt til. For det er Gud, Herre 
over himmel og jord, som har satt oss her. Tjenesten 
ser kanskje liten og ubetydelig ut, ja av og til er det 
tungt og monotont arbeid. Men vi får være med på 
noe stort, noe vi kanskje ikke ser rekkevidden av her 
og nå. Vi er med på å bygge Guds rike på jorda. Ikke 
mindre enn det! 

Bønn: 
Herre, styrk da vår tro! Tenn håp i vårt sinn! Fyll hjertet 
med kjærlighet varm! Så går vi frimodig til tjenesten 
inn, i ly av din utstrakte arm. 

3 spørsmål til samtale:
1: Gi et eksempel på at Guds barmhjertighet ikke tar 
slutt?
2: Hva tenker du som LMF-medlem får til i din 
tjeneste?
3: Hva fremmer frimodigheten i livene våre?

Frimodig i tjenesten

Skrevet av Ingun Stokstad Barane, landsstyremedlem i LMF.

Bibeltekst 1:
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Bibeltekst 2: 

Frimodig i tjenesten

I vår stadig mer globaliserte verden – der 
mennesker fra forskjellige kulturer, med ulik 
historie og med ulike verdisyn lever tett på 
hverandre, kan enhver kjenne på at det er vanskelig 
å fronte en universell sannhet. Man er fri til å mene 
og tro det meste, men ikke at noe er sant for alle. 
For hvem er det som står i posisjon til å belære 
andre eller mene noe om andres liv og valg?

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen 
kommer til Far uten ved meg.» (Joh 14,6) Jesus ville 
sette mot i sine disipler, så de skulle vite at de ikke 
var forlatt selv om Jesus ikke skulle være sammen 
med dem slik de var vant til. Gud tar bolig i sine; 
de som holder fast på hans ord.

Å reise rundt med det kristne budskapet i dag, kan 
fort forbindes med forhistoriens kolonialisme og 
imperialisme. Da tror jeg det er viktig å minne seg 
selv på at sannheten vi formidler er en person! 
Guds ord tok bolig iblant oss og tok form som et 
menneske, med makt over naturkrefter, sykdom 
og død. 

Han avviste ingen som tok kontakt med ham, og 
derfor var det ingen som tok imot ham som gikk 
uforandret bort. De ble sett, møtt og utfordet på 
livet sitt. Møtet med Jesus endret livet deres.

Hva skjedde under Jesus sitt besøk hos Sakkeus? 
Historien finner vi i Lukas kap 19.
Hva snakket de om? Det er ikke skrevet ned, men 
forandringen hos Sakkeus var enorm!

Jesus har bedt oss om å gå ut til all verden, men 
han sender oss ikke alene. Han som har all makt i 
himmel og på jord, og som er sannheten, går med 
inntil verdens ende. (Matt 28,18-20).

3 spørsmål til samtale:
1: Hva gjør den globalisterte verden med våre 
meninger og mot til å mene noe annet?
2: Les Lukas kap 19 og del hva dere leser.
3: Hvordan skulle du ønske å ha blitt møtt av Jesus?
   Hvordan er du blitt møtt av Jesus?

Skrevet av Sonja Leirvik, tidl. NLM/LMF-utsending i Japan
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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
  Sommermøtet 2022 på Rønningen FHS, Oslo
   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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«Styrk da vår tro! Tenn håp i vårt sinn. 
Fyll hjertet med kjærlighet varm! 
Så går vi frimodig til tjenesten inn

 I ly av din utstrakte arm» (O Hillestad 68)

Da jeg leste årets tema for LMF, «frimodig i tjenesten», kom dette sangverset opp i tankene. 
Dagene skifter og utfordringene er ulike, men hver dag får jeg starte dagen sammen med Mesteren; med 
Bibel, bønn og sang. Han styrker min tro, tenner nytt håp og varmer mitt hjerte. Det gir frimodighet til 
å gå ut i dagen, og styrke til å møte det som måtte komme. 

Jeg får fortsatt bruke dagene sammen med en fin gruppe ansatte i prosjektet vårt her. Nå har vi nettopp 
fått ny prosjektkoordinator, så de siste ukene har mye tid gått til informasjon, overlapping og opplæring 
av ham. Samtidig får jeg være sammen med kvinnene som lærer å lese og skrive. En ny verden åpner 
seg for dem når de kan sette sammen bokstaver til ord og skrive sitt eget navn. Kjekt å få være med på. 

Ungdommene på internatet har også gode dager. Denne uka har de skolefri mellom første og andre 
termin, og har litt mer tid både til å leke og snakke. I skoleukene har de mye program og er relativt 
opptatte. Ikke minst trekkes guttene til fotballbanen. Men de fleste har også privat engelskundervisning 
og andre forpliktelser. 

Det er fortsatt veldig tørt i området. De siste regntidene har vært veldig korte og gitt lite regn, så denne 
tørketiden har vært særlig utfordrende. Det som var samlet opp av regnvann tok fort slutt. 

Tørken brer om seg. Ennå har hostelet vann til det mest nødvendige, men vi ber om regn. Uroen i landet 
har ikke preget dette området i særlig grad siden det foregår langt unna, men vi ber om fred for land 
og folk. 

Takk til hver enkelt av dere som sendte en hilsen til jul. Julekortene kom sent, men godt. 

Vi har ikke postkontor i byen jeg bor i ,så da må det tas med når noen reiser. Jeg gledet meg over å lese 
den enkelte signatur som representerer et ansikt. Takk for omsorg og støtte, at dere står sammen med 
meg i arbeidet. 

Skrevet av Dagrunn, utsendt for NLM/LMF til Etiopia

Vær med å be om regn!
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 7 nye etiopiske misjonærer 

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

De første av 7 nye etiopiske misjonærer i 2022 er 
reist ut.

Dette året, 2022, er et rekordår for Mekane Yesus 
kirkens Internasjonale Misjonsselskap, IMS. Fire 
enheter, syv voksne og tre barn, har enten allerede 
reist, eller skal reise til et annet afrikansk land som 
misjonærer i løpet av de nærmeste månedene. De 
første dro allerede 9. februar.  Det var ekteparet 
Mitiku Halgete og Asegedech Ayano med barna 
Missiodei (8) og Haleot (2), samt Tamirat Feyisa, 
som er single. De dro til Bamako i Mali, og skal det 
neste året lære fransk der. Deretter skal Tamirat 
videre til Chad, mens familien blir plassert et annet 
sted i Mali. 

Det har vært spennende å følge disse nye 
misjonærene de siste månedene, og tilbringe noen 
dager sammen med de, som tverrkulturell rådgiver 
i IMS. 

De fire mennene er alle teologer, mens kvinnene 
har ulik bakgrunn; lærer, frisør, evangelist.
Begge enhetene som nå reiste til Mali, har spen-
nende historier bak seg. Mitiku har, etter en tøff 
start i ungdommen som bandeleder og røver, i 20 
år visst at han skulle bli misjonær. Dette skjedde 

etter at han traff en tidligere islandsk misjonær som 
hadde jobbet hjemme i Konso. Mitiku og Asege-
desch er  et misjons-fokusert ektepar. Det kan vi 
se av navnet til førstefødte; Missiodei. Det betyr 
Guds misjon på latin. 

Tamirat, som mistet 11 av sine 12 søsken før de 
rakk å vokse opp, var og en som ofte havnet i slåss-
kamper, og som levde et hardt liv som ungdom. 
Han ble forsøkt skutt og drept syv ganger, men 
unnslapp hver gang. Som politisk opposisjonell un-
der det forrige regimet, havnet han i fengsel, hvor 
han ble utfordret på sin barnetro. En spennende 
historie som får være til en annen gang.. 

Begge enhetene ser på sin noe uvanlige bakgrunn 
som noe Gud kan bruke i møte med mennesker 
som har det tøft. 

Det vet jeg Gud kan og vil! 

Vær med å be for disse flotte etiopiske misjonærene!  

Mitiku og Asegedech med barna Missiodei og Haleot. Familien og Tamirat på flyplassen i Addis på vei 
til Mali. Famirat Feyisa.
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Skrevet av Guri Enger, utsendt av Normisjon/LMF i Mali/Norge

Snart er Bibelen på kassonke       
ferdig til trykking!

Godt nytt år! Endelig skjedde det noe i oversettinga 
på kasonké, det har vært gjennomgang med konsu-
lent nå i februar. Jeg fikk ikke med meg første uka, 
da jeg var på studieuke for praktikum i Tromsø. 
Andre uka tenkte at jeg ville være innom en god 
del i tillegg til jobben min her i Trysil. 

Så skjedde det at jeg ble smitta av korona i Tromsø 
og ble sjuk med en gang jeg kom hjem. De sier 
at du ikke blir så sjuk, det stemte ikke for meg. 
Jeg ble borte fra jobb hele uka og dermed ble jeg 
sittende i stolen, etter hvert med pc-en i fanget og 
var med det jeg klarte. Da oversetterne fikk høre 
at jeg var smitta, bare lo de og sa at de ikke var 
redd for korona, jaja….. dette er ikke noe å trakte 
etter, sier nå jeg.

På bilde ser vi oversetterne i gang, konsulenten var 
visst dratt hjem. Jeg satt og lytta på skypeog bidro 
litt, mens de jobba.  De fikk gjort mye, de jobba med 
resten av mine kommentarer og  retta opp det som 
måtte rettes opp i siste del av Det nye testamentet.

De fikk satt inn bilder/tegninger både i GT og NT, 
noen ord ble bytta ut med bedre presiseringer.  
F.eks skiller de mellom telt laget av skinn og telt 
laget av ullstoff. Dette var nytt for meg, og jeg måtte 

få en detaljert forklaring. 
Noen ganger syns jeg nok at det blir for mye likt 
et nabospråk og ser at de kan ha en tendens til å 
blande språkene noe. 

De begynte å jobbe med sjekklista som må tas før 
alt er ferdig. Der kom de ganske langt, men da de 
starta på å se på alle korte vers, gikk det saktere og 
jeg skjønte at vi ikke kommer til å komme i mål. 

Så nå har de igjen noen sjekkpunkter som resten 
av korte vers, lange vers, lange paragrafer og lange 
setninger. Dette skal de jobbe med framover og 
så blir det en ny samling i første del av mai. Da 
håper og tror jeg at vi skal komme så langt at vi 
kan levere alt til «setting» til trykkeriet og da går 
prosessen sin gang.

Jeg må innrømme at jeg ikke likte at vi ikke ble 
ferdig denne gangen heller. Denne siste delen tar 
så lang tid, mye lenger tid enn noen av oss hadde 
trodd. 

Men vi må ikke miste håpet, vi kommer nærmere 
for hver gang.
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Skrevet av Ave Mølster, utsendt av NMS/LMF til Estland

Her i Saku kan vi virkelig glede oss over en ny kirke! 
Det er mye bedre plass. Og det passer jo bra, siden 
i februar hadde vi rekordmange mødre og barn til 
babysang. Det var 12 barn og like mange mødre i 
tillegg. Til vanlig er vi 6 barn. Det er gledelig at det 
kommer lokale folk fra Saku. Blant deltakerne er 
både kristne og ikke kristne. 

Normalt er folk litt skeptiske i forhold til arran-
gement i kirka. Men de som kommer skal  ikke 
angre! Forskjellige arrangement gir mulighet for 
gode samtaler rundt kirke, menighet og tro.

 I slutten av hver babysangtime ber jeg høyt en 
bønn: 

Himmelske far, takk til deg
for en ny dag du har gitt til meg

I lek og alvor vær meg nær
Velsigne dem som jeg har kjær

Fra og med høsten 2021 begynte vi å arrangere 
brukt marked hver måned. Siden den nye kirka vår 
ble ferdig, ble det gamle bedehuset ledig. Der har vi 
masse brukt utstyr og nå er Sigrid fra menigheten 
blitt med som fast medhjelper på bruktmarked. 

En arbeidsdag i måneden fra kl 14-18 holder vi 
dørene åpne. Folk kan komme innom for en prat, 
en kopp te eller finne seg klær for en rimelig penge. 

Prisene våre for tøy varierer fra 5 krone til 30 kro-
ner pr stykk.

Og alt av inntekter går til ferdigstillelse av kirke-
bygget. 

Bruktmarkedet er viktig for de som gjerne vil treffe 
andre og for de som virkelig vil skaffe seg noe billig 
– et godt diakonalt tiltak. 

Vi er takknemlig for at arbeidet dette året så langt 
,har kunnet foregå mer eller mindre normalt, tross 
koronarestriksjonene. Det har vært færre folk i kir-
ka generelt, men vi håper at dette snur når våren 
nærmer seg. 

Takk for at også du er med i bønn! Vi merker det! 

Sigrid som hjelper til på bruktmarkedet.

Å være en synlig kirke i nærmiljøet

 Babysang i Saku kirke
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Skrevet av Mary og Rafi Rakotovao, utsendt av NMS /LMF i Frankrike

Frimodig i tjenesten på fransk?

Frimodig? Selv om Rafi og jeg ikke er norske, for-
står vi betydningen av dette ordet, og mener at det 
er et fantastisk ord som egentlig ikke har sin like 
verken på fransk eller engelsk. 

Frimodig i tjenesten. Dette er temaet i år. 
Hvordan lever vi dette temaet ut i våre liv og i vår 
tjeneste som misjonsprester?

Som mange av dere sikkert husker, er menigheten i 
Créteil et resultat av et menighetsplantingsprosjekt 
som startet i 2014. Og fra første dag kalte Gud oss 
til å være frimodig i tjenesten. Mange av våre evan-
geliseringsidéer i Créteil har vært annerledes enn 
hva en typisk  menighet i Frankrike kan tenke på.  
Fordi Gud kaller oss til å gå ut av komfortsonen vår. 

Vår første idé i 2014 var å gå ut på gaten foran 
kirkebygningen og dele vårt håp om Jesus med 
menneskene som går forbi. Vi har gjort dette en 
søndag i måneden de siste 8 årene, og vi har møtt 
så mange forskjellige mennesker, som vi har bedt 
med og bedt for , som vi aldri ville ha møtt ellers. 

Etter en stund ute foran kirkebygningen, fortsetter 
vi med en gudstjeneste inne som er litt annerledes 
enn våre vanlige gudstjenester. Med en enklere li-
turgi og i stedet for den vanlige prekenen, deler et 
av medlemmene i menigheten et vitnesbyrd om 
hvordan Gud virker i livet hans/hennes. Igjen går 
vi ut av komfortsonen vår. 

Det krever mot å dele fra sitt eget liv foran menig-
heten, og Gud har virkelig velsignet disse stundene. 

Frimodig i tjenesten?  For to år siden, i 2019, året 
før pandemien, fant vi to nye ideer for å evange-
lisere. Den 21. juni arrangerte vi en konsert med 
kristent innhold på gårdsplassen foran bygningen 
vår. Og første lørdag i advent, i november, hadde vi 
julemarked. På begge disse arrangementene hadde 
vi gleden av å ta imot nye mennesker fra byen, folk 
vi aldri hadde møtt før.

Frimodig i tjenesten? I mars 2020 ble kirkene 
stengt på grunn av pandemien, og vi startet YouTu-
be-gudstjenestene våre, som de fleste kirker gjorde. 
En annen måte å vitne på som tok oss ut av kom-
fortsonen. Men nok en gang, Gud velsignet denne 
satsingen, og folk vi aldri ville ha møtt, er på nett 
regelmessig hver søndag for å tilbe Herren. Flere 
av våre nye medlemmer i oppdaget menigheten på 
grunn av våre gudstjenester på YouTube.

Frimodig i tjenesten? Gud sender oss ut av kom-
fortsonen vår fordi han elsker og bryr seg om hver 
person Han har skapt.

 Vi trenger å være frimodige i lydighet mot hans 
kall. Ære være Gud og Ham alene !
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For 119 år siden ble LMF stiftet med målet «å 
vekke og utdype troslivet hos medlemmene og å 
knytte lærerinner sammen i bønn og arbeid for 
Guds rike». På tvers av kirketilhørighet, er LMF 
åpen for kvinner og menn, enkeltmedlemmer 
og grupper som samles om vårt felles motto: 
«Med kunnskap om Jesus til hele verden». For 
å nå dette målet, er bibel og bønn, utbredelse av 
misjonskunnskap og innsamling av økonomiske 
bidrag, de midlene som LMF har tatt i bruk.

Landsstyret 2018-2021: Leder: Anne-Lise Bak-
ken. Nestleder: Mari Eikli.
Styremedlemmer: Liv Wettergreen Jensen, Kjer-
sti Ruud, Liv Jorunn Koller og Elin Ann Øvensen.
Varamedlemmer: Anna Magni Larsen, Steinar 
Aksnes og Svanhild Ask.
Landsstyret 2021-2024: Leder Anne- Lise Bak-
ken, Nestleder: Mari Eikli.
Styremedlemmer: Anna Magni Larsen, Svanhild 
Ask, Liv Jorunn Koller, Ingun Stokstad Barane.
Varamedlemmer: Ingeborg Roth, Anna Sylvia 
Kielland Nielsen, Anne Hanson.

Styret møttes digitalt i mars og mai. Fysisk på 
Gardermoen i forbindelse med GF 2021, og  i 
september var LS samlet i Åsgårdstrand og på 
LMF-kontoret. Styret har behandlet til sammen 
52 saker.  LS-medlemmer og de ansatte har re-
presentert LMF i en rekke sammenhenger.

Profilering av LMF
Årets generalforsamling som skulle ha vært 
avholdt på Bakketun Folkehøgskole, ble i stedet 
avholdt på Gardermoen Scandic Hotel 30-
31.07.21. På grunn av korona, valgte Landsstyret 
en hybrid løsning med 25 deltakere til stede. 
Det var også mulig å følge generalforsamlingen 
digitalt for alle. Facebook ble også brukt som 
kanal til å formidle forhandlinger, bibeltimer og 
misjonsforedrag. Det var god respons på det som 
ble delt på nett.
Stands: Daglig leder, informasjonsmedarbei-
der og andre frivillige hadde stand for LMF på 
Østlandets lærerstevne og planleggingsdager for 
Danielsens skoler i Bergen. Disse skolene har fått 
besøk av LMF: Moe skole -Sandefjord, Vestborg 
vgs - Stranda, Møre barne- og ungdomsskule - 

Herøy, Bergen kristne grunnskole-Kråkenes.
Hjemmesiden www.lmisj.no og Facebook-siden 
har mange besøk og mange følgere. 
Disse er enkle kanaler for informasjon begge 
veier.

LMF-medlemmene
Årstema. «Jesus - livets kilde» var årets tema. 
Det ble belyst på ulike måter i Misjonshilsen og 
på møter i LMF.
Regionale samlinger: I september ble det arran-
gert regional samling på Sunnmøre og i oktober 
i Vestland. I november var det regionsamling for 
Telemark/Vestfold. Enkeltmedlemmer, grupper 
og støttespillere ble invitert. De andre regionale 
samlingene som skulle ha vært i 2021, ble avlyst 
av smittevernhensyn. Landsstyret opplever 
regionale samlinger som viktige møtepunkter for 
våre medlemmer, og de vil derfor bli videreført i 
2022.

En rekke grupper feiret jubileum i 2021: 
Porsgrunn, Elverum, Rakkestad/Degernes, 
Tromsø, Harstad, Stranda, Sunnmøre, Rolvsøy, 
Horten, Larvik, Mosjøen, Os, Måløy og Rana. 
Noen grupper markerte med samlinger og noen 
valgte å utsette eller ha en intern feiring. De an-
satte og LS-medlemmer deltok der man ønsket 
besøk og det var mulig å gjennomføre i forhold 
til smittevernsbestemmelsene.

Medlemstall:pr. 01.01 2022 har LMF 1462 med-
lemmer. Det er ei økning på 29 medlemmer det 
siste året. Det arbeides kontinuerlig med ny-re-
kruttering og vi ser at personlig kontakt fungerer 
best for de fleste.
LMF har 68 aktive grupper. To grupper ble ned-
lagt i 2021: Haugesund og Herøy. Medlemmene 
fortsetter som enkeltmedlemmer.

Nettverkssamarbeid
Daglig leder har hatt samarbeidsmøter med 
sendeorganisasjonene for våre utsendinger, 
møter i ulike samarbeidsfora og er med i styret 
for NORME.

LMF-utsendingene og andre misjonærer
Hjemvendte misjonærer er blitt spurt om fortsatt 

LMF ÅRSMELDING 2021
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 medlemskap ved avsluttet tjeneste.
Endringer i 2021:
NLM: Kjersti Gangstø, Mali og Marie Vargas, 
Peru kom hjem. Nye utsendinger: Øyvind Bar-
laup, Japan og Ingebjørg H. Nandrup, Indonesia. 
Frikirken: Laila kom hjem, og en ny utsending er 
«Hilde» i Midt-Østen.
Vi takker dem som går ut for godt samarbeid 
og fellesskap i tjenesten, og nye ønskes hjertelig 
velkommen. Se Misjonshilsen nr. 4-2021 for full 
oversikt over våre utsendinger.

Økonomi
LMF har gode administrative rutiner og regn-
skapet blir ført av Pilar Regnskap, lokalisert på 
Gjennestad i nærhet til kontoret.
Antall avtalegirogivere er økende fra i fjor og gir 
oss en sikrere inntekt. Vi ser at flere av gruppe-
ne bruker denne formen i sin givertjeneste. Pr 
01.01.2022 har vi fått 21 nye avtalegirogivere i 
2021.
LMF tilgodeses med betydelige gaver, både 
ordinært og testamentarisk. Se eget regnskap i 
MH 2.22.
Hver LMF-utsending (17) fikk i 2021 kr. 140.000 
i lønnsstøtte. I tillegg kunne LS innvilge en rekke 
prosjektsøknader. Totalt kr. 2.605.000, -.

Misjonshilsen blir redigert av daglig leder, som 
innhenter stoff fra våre utsendinger og andre 
samarbeidspartnere. Bladet er vårt ansikt utad og 
brukes aktivt for å rekruttere nye medlemmer.

Ansatte
Oddrun Flaat Amundsen har arbeidet som 
informasjonsmedarbeider i 20 % fra 01.01.2021 
og daglig leder Inger Marie A. Oppegård har hatt 
100 % stilling. Det er godt å være to i ulike ting 
som skal gjennomføres i løpet av et år.

TAKK
Landsstyret vil takke alle dere som har vært 
engasjert i LMF i arbeidsåret 2021. Takken går 
til enkeltmedlemmer og grupper. På tross av at 
vi fremdeles er i en pandemi, har dere fortsatt 
støttet trofast opp om LMF sitt arbeid med 
forbønn, givertjenester og gruppemøter så langt 
det har vært mulig. Vi er også takknemlige for de 
regionale møtene som har blitt gjennomført. Det 
har vært til stor inspirasjon og oppbyggelse for 
de som har deltatt.
Takk til samarbeidsorganisasjonene våre, og 
alle som bidrar til at LMF får gjort en god jobb 
hjemme og ute.

Takk til utsendingene våre som deler misjonsin-
formasjon med oss. LMF er med dere i forbønn 
og omsorg. Også arbeidsåret 2021 har vært pre-
get av pandemien som har endret planer for dere 
på mange måter. Takk for trofasthet i tjenesten.

Takk til kontoret, med daglig leder Inger Marie 
og informasjonsmedarbeider Oddrun, som job-
ber for oss slik at arbeidet i LMF når ut til alle. 
Virksomheten som styres fra kontoret, er gjort 
med stor omsorg og visdom. Vi er særlig glade 
for bladet vårt, «Misjonshilsen», som leverer 
inspirerende og aktuell misjonsinformasjon, 
holder kontakten med utsendingene og  gir glimt 
av LMF sitt arbeid her hjemme.

                                             Høydalsmo 31.01.2022.  

       Anne-Lise Bakken, styreleder i LMF

En STOR TAKK til 

alle som har betalt 

kontingent og for alle  

gaver som er gitt i 2022.

Vi sender ikke ut 

takkebrev i år.

Ønsker du skattefradrag 

på gaven din, 

så send oss ditt fødsel og 

personnummer. 

Det gis skattefradrag på 

alle beløp over kr 500.-
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I februar klarte jeg omsider å reise tilbake til Finn-
mark.
Turen hadde vært planlagt siden oktober, og hel-
digvis lot den seg gjennomføre.
I Kautokeino fikk vi hatt fysisk og digitalt møte med 
de fleste involverte i de tre søndagsskolene i bygda.
Du verden hva vi har lært av hybridløsninger i den-
ne pandemi-perioden!

Dagen gikk med til å dykke ned i nytt materiell fra 
Søndagsskolen Norge,nye  digitale tilganger, inn-
logginger og planlegging av Søndagsskolens Dag i 
slutten av august. Til Søndagsskolens Dag skal bla-
det ”Barnas” komme på nord-samisk og det gleder 
vi oss til. Et samarbeid med samisk kirkeråd og 
en god avtale på oversettelsesarbeidet, gjør dette 
mulig.
I første omgang kommer bladet på samisk den-
ne ene gangen, så får vi se hva som kan komme i 
fremtiden.

En ny sang som er laget til søndagsskolen, ”Jeg er 
glad for at du er her”, skal også oversettes til
samisk, øves inn med søndagsskolebarna i Kauto-
keino og fremføres på gudstjenesten i Kautokeino 
kirke søndag 28. august. Kautokeino har nylig an-
satt en ny menighetspedagog og hun var med oss 
på søndagsskolesamlingen i februar. Da var det fint 
å kunne få planene for søndagsskolen samkjørt med 
menighetens planer med en gang. 

Ute strålte solen, men det var godt vi hadde lagt 
samlingen inne i menighetssalen siden dagen star-
tet med  35 kuldegrader i Kautokeino. Litt uvant for 
en østlending, men heldigvis var dunkåpe, votter 
og lue pakket med i kofferten.

På samlingen fikk vi også snakket om muligheter 
og måter å få med de eldste barna i bygda.

Det er flott å oppleve et brennende engasjement 
hos lederne som kjenner søndagsskolen godt, og 
som også kjenner barna i bygda. Det er også et 
mangfold i alder på lederne i Kautokeino, noe som 
er veldig berikende og verdifullt.

Vær med å be for søndagsskolelederne, for samar-
beidet med kirka, for gjennomføringen av Søndags-
skolens dag og for barna i Kautokeino.

Reisebrev 
fra 
Finnmark

Skrevet av Ragnhild L.Knotten, 
frivillighetskonsulent i Søndagsskolen Norge.
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Tema: Frimodig i tjenesten 

Tid: 10.aug-14.august 

Sted: Rønningen Folkehøgskole, Oslo

LMF i Norge feirer 120 år

Sommermøte 2022
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Munch museet
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Navn:................................................................................................................

Adresse:.............................................................................................................

Telefon:.............................................................................................................

Postnr og-sted:...................................................................................................

Epostadresse: ...................................................................................................

Jeg vil ha enkeltrom med bad.                                                    3665-
Jeg vil ha dobbeltrom med bad.                                                 3665,-
Prisen inkl. stevneavgift, kost og opphold.

Jeg deler rom med....................................
(Det må avtales på forhånd med den det gjelder)

Jeg bor privat og betaler stevneavgift på kr 300.-

Tur på lørdag:
Alt 1: Byvandring i Oslo med buss med guide kr 200
Alt 2: Besøk på Munch museet med buss t/r kr  200
NB! Påmelding på turene er bindende og refunderes ikke.

Buss på søndag:   
Buss til Grefsen kirke t/r kr 50
Andre opplysninger: (førlighet/spesialkost m.m.):..............................................................................................

• Dagsbesøkende betaler også stevneavgift som er kr 150 for 1 dag og kr 300 for flere dager 
   eller hele stevnet.
• Enkelt priser på måltider kan fåes, ved kontakt med kontoret/ se nettpåmeldingen.
• Ønsker du å bestille enkeltmåltider, så se vår nettpåmelding eller ta kontakt med kontoret. 

Påmelding innen 1.juli

Vi oppfordrer til å bruke vår nettpåmelding: www.lmisj.no. 

Har du ikke tilgang til den, ta gjerne kontakt med kontoret eller fyll ut dette skjemaet.

Påmeldingen må sendes:
Lærernes Misjonsforbund, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke
E-post: laermisj@laermisj.no, Tlf: 41046934

PÅMELDING:
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Glendrangeposten 

 
          
 

          Februar 2022  
           
Sikkerhetssituasjonen i Mali  
Jeg bestemte meg for å skrive et fellesbrev med bare gode nyheter denne gangen. Da blir det 
dessverre ikke rom for sikkerhetsnyheter. Jeg regner med at det er nok elendighet igjen til neste 
måned. Ferdig.   
 
Ny bil!  
En gledelig nyhet er at jeg har fått ny bil. Eller, 
Normisjon i Mali har fått en ny bil. Det er noe vi 
har håpet på og bedt for lenge. Endelig fikk vi 
klarsignal fra hovedkontoret. Det er deilig å ha en 
bil med fungerende aircondition! Nå virker de 
lange og humpete veiene vestover ikke fullt så 
avskrekkende. Som alltid følger det masse 
velsignelse med. Her heter det ikke Gratulere 
med ny bil!, men Må du få eie den lenge! Må den 
bli gammel, og du fremdeles være ved god helse! 
Må Gud beskytte deg mot all fare! Må Gud gjøre 
veien lett foran deg! 
 
 
4x4 – kurs  

Alf og Hilde Halvorsen har 
arrangert lokalt bibelkurs i 
malinkeområdet de siste fire 
årene. Endelig fikk jeg også 
være med. Det var 
oppmuntrende å se 30 – 40 
malinkeer samlet for å få solid 
undervisning i fire uker.  På 
ettermiddagene har de lese- og 
skriveundervisning på malinké. 
Nå er det nye testamentet ikke 
langt unna. Det er viktig at så 
mange som mulig knekker 
lesekoden, slik at de kan lese 
Guds ord på sitt eget språk.  
 
 
 

 

Noen av damene fra bibelkurset i uniform for å feire siste dagen av 
seminaret! 

Følg gjerne vår utsending Therese Glendrange via vår Facebook side.
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Gud, vi ber

Barmhjertige Gud
Med sorg og fortvilelse leser vi om krig og li-
delse i Ukraina.
Vi har håpet og bedt om at dette ikke skulle 
skje.
Men nå skjer det, Gud.
Bomber faller.
Mennesker skytes.
Byer brenner.
Se, Gud!
Hør, Gud!
Reis deg, gode Gud, og hjelp oss.
Gud, vi ber.

Trofaste Gud, vi ber for barna
og for alle mennesker som rammes av krigens 
herjinger.
Vi ber for flyktninger og krigens ofre
Vi ber for de eldre og for de som er syke.
Vi ber for de som er redde.
Vi ber for familier som splittes.
Gud, vær deres vern og deres hjelp!
Gud, vi ber.

Visdommens Gud, vi ber om klokskap og vilje 
til fred hos verdens ledere.
Vi ber for ledere og mennesker med makt..
Sett grenser for ondskapen, Gud,
og hjelp alle til å velge diplomatiets og tillitens 
veier.
Gud, vekk dem opp så vilje til fred kan seire
og menneskers hat og sinne kan tøyles.
Gud, vi ber.

Barmhjertige Gud, vi ber for kirkene og for 
kirkenes ledere.
Gi vern og klokskap til å leve og formidle håpet
og kjærlighetens stemme midt i kaoset.
Vi ber for Bibelselskapet i Ukraina
og for den viktige rolle de spiller for kirkene 
og for folket.
Gud, vi ber.

Nådige Gud, vi ber for vårt land og vårt folk.
Vi ber for alle de berørte i Norge, både russere, 
ukrainere og andre.
Vi ber for de som gjenopplever gamle krigs-
minner
og for de som er redde for sin egen trygghet og 
sin egen framtid.
Hjelp oss, Gud, å ta vare på hverandre i denne 
situasjon.

Fyll oss med kjærlighetens fantasi,
så vi deler våre goder med hverandre.

Gud, vi ber.

Hentet fra www.bibel.no

BØNN OM FRED I UKRAINA
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Invitasjon 
til 

TRØNDER 
TREFF

Til alle LMF ere i Trøndelag!

Tid:   Fredag 17.juni kl 18.00
Sted: Birgitta klosteret, 

Ingeborg Ofstadsvei 1, Tiller

Program:

Omvisning på klosteret
Måltidsfellesskap

Tale av Biskop Herborg

Tidligere LMF-utsending Synnøve A. Baghirova 
forteller fra Aserbjadsjan.

 Hun er nå lærer på Gå ut senteret.

Kvelden koster kr 300 inkl servering

Påmelding til Gunvor Ahlers,
 tlf: 930 39 521. 
Påmeldingsfrist: 10.juni.2022     VARMT VEL MØTT

Kommer du med tog, gå av på Heimdal stasjon og ta buss nr 16, enten kl 17.17 eller kl 17.32.

HALLINGDALS TREFF

Lørdag 23.april kl 12.00 

på Gol Bedehus

Gol LMF  50 år

Besøk av daglig leder i LMF

Ønsker du å komme, ta kontakt med
 Marianne Munkejord på tlf: 47854090

REGIONALE SAMLINGER
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Ingeborg Roth, Borgund LMF ble valgt inn som 
varamedlem til landsstyret på GF i 2021. 

Her forteller hun om sin tilknytning til LMF.

Da jeg gikk på Oslo Offentlige lærerskole, hørte 
jeg for første gang om LMF på et skolelagsmøte. 
Men det var først i 1975, etter at jeg med mann og 
barn kom til Etiopia som utsendinger for Norsk 
Luthersk Misjonssamband, at jeg ble kjent med 
Misjonshilsen og LMF. Jeg ble glad i og takknem-
lig for bladet. Det er både interessant og lærerikt 
å lese om misjonsarbeid i mange ulike land. Jeg 
er svært takknemlig for at jeg fikk være på LMFs 
bønneliste i mange år.

I 1984, etter to perioder i Etiopia, bosatte vi oss i 
Ålesund. Da ble jeg ønsket velkommen i Borgund 
LMF. Der har jeg vært medlem siden. På møtene 
er vi lærere fra ulike skoler og med tilhørighet i 
forskjellige forsamlinger. Det er fint å samarbeide
på tvers av ulike misjonsorganisasjoner og kirker. 
Vi har et godt åndelig fellesskap, hvor vi ber for alle 
skolene i vårt nærområde og bønneemner i bladet. 
Vi deler også tanker om det vi leser i Misjonshilsen.

Jeg har hatt  mange gode år i Etiopia også etter at 
vi bosatte oss i Ålesund. Da har det vært godt å vite 
at Borgundgruppa er med i bønn. 

Som lærer har jeg vært særlig interessert i jen-
tenes skolegang i Etiopia. Jeg har undervist etio-
piske barn i engelsk og jeg har fått se og oppleve 
hvordan evangeliet forandrer folk. Det har vært 
sterkt å møte igjen unge jenter som jeg hadde i ei 
bibelgruppe for mange år siden i Etiopia. En av de 
leder nå et stort kvinnearbeid i den lokale kirka 
der hun bor.

Jeg er takknemlig for at LMF legger så stor vekt 
på å oppmuntre til bønn gjennom Misjonshilsen. 
LMF støtter svært mange utsendinger både gjen-
nom forbønn, lønn og kontakt.
Bønnen og omsorgen har stor betydning både i 
tiden «ute» og ved hjemmeopphold.

Våre mange utsendinger fra ulike misjonsorganisa-
sjoner trenger all den støtte og forbønn de kan få.
Mange av oss som er med i LMF, er godt voksne. 
Vi må arbeide og be om at flere yngre lærere får 
se hvor verdifullt dette arbeidet er, og får lyst til å 
bli medlemmer, både for sin egen del og for å være 
med å støtte ulikt misjonsarbeid. 

Jeg har også tanker om at mannlige lærere kunne 
blitt konkret utfordret til å danne grupper. Det bur-
de være en mulighet, nå som vi har flere mannlige 
utsendinger.

Møt en ildsjel!

                         Ingeborg Roth, Ålesund
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Oslo 120 år, feirer under sommermøtet 

Skien 105 år,feirer høsten 2022

Kvam 90 år, ønsker besøk, feirer til høsten

Målselv 70 år, feirer 13.september med besøk av styreleder 

Hå 65 år, feirer internt

Bærum 60 år, feirer 5.april med besøk av daglig leder

Alta 55 år, feirer 17. og 18.september med besøk av styreleder

Klepp 55 år, feirer internt i september

Fitjar 50 år, feirer internt

Gol 50 år, feirer 23.april med besøk av daglig leder

Vennesla 50 år, feirer 15.september internt

Askvoll 15 år, feirer 10.september, besøk av daglig leder

Fana 15 år, feirer 10.september, besøk av daglig leder

Jubilerende grupper 2022
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Skrevet av Ragnhild L. Knotten, søndagsskolekon-
sulent i Finnmark.

Bønn har alltid vært viktig for Bertha Nordang 
Nymo. Gjennom arbeid og frivillig engasjement, 
og gjennom alle livets faser har hun vært, og er, et 
bønnemenneske.

Bertha er opprinnelig sunnmøring, men helt siden 
1970-tallet har 78-åringen bodd i Troms. Der er 
hun nå medlem i det lokale husflidslaget, og har for 
øvrig alltid vist stort engasjement i frivillig arbeid – 
i lag, menighet og søndagsskole der hun har bodd. 
Hennes store hobby nå er å bake lefser på bestilling!

I perioden 1998–2008 jobbet Bertha i Søndags-
skolen Norge og har også vært frivillig tillitsvalgt i 
organisasjonen. – Jeg brenner fortsatt for søndags-
skolen, understreker hun.

Sterkt bønneliv
Bønnelivet var sterkt allerede i ungdomsårene og 
da hun tok sin utdanning. I 1965 meldte Bertha 
seg inn i Lærernes Misjonsforbund, og har vært 
medlem siden. – Jeg har vært aktivt med i Målselv 
LMF-forening helt siden jeg kom hit i 1973. Nå er 
vi bare to igjen i foreningen... 

Blant alt hennes engasjement har hun også hatt 
ansvar for kvinnenes internasjonale bønnedag, i 
samarbeid med NLM og den lokale menigheten.

Bønn for og med barna
–Bønnen var viktig for meg da jeg jobbet som lærer. 
Elevene jeg hadde ble som mine egne barn - de stod 
meg veldig nær, forteller Bertha. 

Et helt eget fokus på bønn hadde hun også i søn-

dagsskolen hun ledet i Målselv. –Jeg snakket ofte 
med barna om bønn. Og jeg laget en bønnesnor 
med bønnelapper, hvor barn skrev eller tegnet på 
lapper, det de ønsket å be om. Lappene hengte vi 
opp på snora.På vei hjem måtte jeg stoppe bilen og 
takke Gud. 

Flere bønnesvar
Mange ganger gjennom livet har Bertha opplevd å 
få bønnesvar – særlig de siste årene hun var aktiv i 
søndagsskolesammenheng. Hun ønsker å dele en 
av disse opplevelsene med oss:

– Det ble bedt om at det skulle startes søndagssko-
le i Oksfjord. Der bodde det en læstadiansk fami-
lie med fem barn. Ei av jentene dro til Hurdal på 
folkehøgskole, og da hun kom tilbake startet hun 
søndagsskole på Storslett, et stykke unna.

Men hvilke lokaler skulle søndagsskolen bruke? 
Hun fikk nei da hun spurte læstadianerne om de 
kunne bruke kapellet. Likedan fikk hun nei  da hun 
spurte om støtte til innkjøp av en flanellograf. Da 
ble sparepengene brukt for å kjøpe flanellografen!

Jeg fikk være med på søndagsskolesamling og møte 
lederne, de fikk lov til å ha søndagsskolen på den 
lokale skolen. På vei hjem fra den samlingen måtte 
jeg rett og slett stoppe bilen og takke Gud i takk-
nemlighet!

...bønn er fremdeles sentralt og viktig i livet mitt

Nå er livet mitt i sin siste fase, avslutter Bertha 
Nordang Nymo, men jeg har fortsatt mye å være 
takknemlig for og bønn er fremdeles sentralt og vik-
tig i livet mitt. 

Bønnen 
har båret 
gjennom 
hele livet



24

Bli kjent med Gerty Rønnestad, Sotra LMF

Det var i 1958 at Gerty Rønnestad (f. 1937) meld-
te seg inn i LMF. Bergensjenten var da elev ved 
Lærerskolen i Kristiansand. Siden har Gerty vært 
LMF-medlem. LMF hadde hun hørt om før, siden 
hun hadde lærere på søndagsskolen som var med-
lemmer i Bergen LMF.
Gerty er født i Bergen og hadde sin oppvekst der, 
nærmere bestemt på Kronstad. Farens familie kom 
fra Nordnes og for dem var det naturlig å sende de 
syv barna sine til søndagsskolen i Betlehem, In-
dremisjonen sitt forsamlingslokale like i nærheten. 
Faren var også med i forsamlingens hornorkester. 
For Gertys familie ble det naturlig å fortsette i Bet-
lehem også da de bodde på Kronstad.
Da det skulle startes søndagsskole på Finnbergå-
sen på Minde, ble Gertys far bedt om å være leder 
for den. Det var en stor søndagsskole med mange 
elever, de ble delt i klasser for gutter og jenter. Flere 
lærere fra Bergen LMF underviste jentene og slik 
ble Gerty introdusert for LMF. -Da jeg var 14 år, 
begynte jeg selv som lærer på søndagsskolen på 
Minde, sier Gerty med et smil.
Tilbake fra Lærerskolen i Kristiansand i 1960, 
meldte Gerty seg inn i Bergen LMF. Der traff hun 
igjen søndagsskolelærere hun hadde hatt som 
barn og søndagsskolelærere hun hadde undervist 
sammen med! 
Gerty ble lærer på Kronstad skole i 1960 og siden 
på Solheim skole. Samtidig med lærergjerningen 
var Gerty leder i YA og søndagsskolelærer på Min-
de, begge deler hver uke. 
I 1971 var Gerty sammen med flere lærere på tur 
til USA i regi av Lærerlaget. -Det var en interessant 
og kjekk tur, men den ble ganske skjebnesvanger 
for mitt vedkommende, jeg pådro meg astma, som 
har plaget meg siden, sier hun.
I 1983 flyttet Gerty til Straume i Fjell kommune 
sammen med sin mann Erling Rønnestad. Hun 
fortsatte sin lærergjerning i Bergen til hun ble 
pensjonist. Hun fortsatte også i Bergen LMF det 
første året etter flyttingen.
-Men på høstparten i 1984, startet vi Sotra LMF. 

Vi var tre på første møte, men etter hvert ble vi 
ganske mange og fikk en flott gruppe, sier Gerty. 
Selv ble jeg oppringt av Gerty, leder i Sotra LMF, 
da jeg flyttet til Sotra i 1987 med spørsmål om jeg 
ikke ville bli med i Sotra LMF. Selvsagt takket jeg ja 
til den hyggelige innbydelsen. Hadde vært enkelt-
medlem, men å få være med i en gruppe var fint!
Gjerningen som søndagskolelærer fortsatte Gerty 
i Foldnes menighet på Sotra, både før og etter at 
kirken var bygget. I 2010 fikk Gerty Kongens For-
tjenestemedalje i sølv for sin lange tjeneste som 
søndagsskolelærer. Diplomet og medaljen har sin 
plass på stueveggen sammen med bildet av Gerty, 
Erling, Kong Harald og Dronning Sonja da Gerty 
var på slottet for å takke for medaljen. -Det var en 
flott opplevelse, minnes Gerty. -Og flott servering, 
legger Erling til.  
-Hva har alle årene som LMF-medlem gitt deg?
-Jeg har alltid følt meg veldig hjemme i LMF, et 
trygt og godt sted å holde til. Mange kjekke og in-
teressante lærere å bli kjent. De gangene jeg har 
vært med på Sommerstevnene har vært rike opp-
levelser. Så liker jeg godt å lese Misjonshilsen og 
få følge med misjonærutsendingene i deres arbeid, 
forteller Gerty. -Det er inspirerende å lese og følge 
dem i bønn.
Nå har hun av helsemessige grunner måttet gi seg i 
Sotra LMF, men hjertet banker fremdeles for LMF 
og søndagsskolen! 
Vi i Sotra LMF takker Gerty for fellesskap og man-
ge gode minner!
Skrevet av Alvhild Vassel Eide  

Med engasjement for LMF 
og søndagsskolen
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Resultatregnskap

2021 2020

Gaver grupper og enkeltmedlemmer 1 422 561         1 427 728     

Testamentariske gaver       NOTE 1 1 332 346         200 000        
Andre gaver 13 040               16 356          
Kontingent                        NOTE 3 645 441            646 800        
Gaver SM/GF 20 900               
Andre inntekter 392 958            271 755        
Sum driftsinntekter 3 827 246         2 562 639     

Personalkostnader 864 360            904 090        
Støtte til organisasjoner NOTE 2 2 765 000         2 870 000     
Trykksak (MH med porto) 116 599            125 851        
Kostnader SM/GF 89 429               -                     
Annen driftskostnad (drift kontor) 555 693            443 323        
Sum driftskostnader 4 391 081         4 343 264     

Driftsresultat -563 835           -1 780 625    

Netto finansposter 30 938               76 807          

Ordinært resultat -532 897           -1 703 818    

ÅRSRESULTAT -532 897           -1 703 818    

Disponeringer og overføringer:

Overført til/fra egenkapital -532 897          -1 703 818   

Lærernes Misjonsforbund 118. årsregnskap

Underskudd i 2021:
Regnskapet går LMF i underskudd rent regnskapsteknisk. Bakgrunnen for dette 
underskuddet er at LMF deler ut innkomne midler året etter at det er bokført. Men 
som dere ser av balansen har LMF god økonomi.
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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

50.000
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Forbønn i LMF i 120 år!

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

“Bønnen rører ved den hånd som rører ved verden”.
Ukjent opphav

Der går et stille tog
igænnem kampens bulder

med bøn på alle sprog. 
Bjørnstjerne Bjørnson

I 120 år har bønn vært en av bærebjelkene i LMF 
arbeid. Bønn til Gud som bærer over landegrenser 
og tidssoner. 

Da jeg var LMF utsending i Japan, betydde det mye 
å vite at LMFerne ba for meg og arbeidet som jeg 
var endel av. 
Jeg fortalte om LMF til noen venner og det gjorde 
stort inntrykk på dem, at noen i Norge hadde 
omsorg og omtanke for dem i Japan. 

Bønnens rekkevidde kjenner vi ikke, men vi vet 
det har betydning. Både for de som ber og de som 
det blir bedt for. Forbønnens tjeneste har ingen 
aldersgrense.  I Bibelen er det knyttet mange løfter 
til bønn og vi kan få tro på de løftene. 

I den pågående konflikten i Ukraina blir vi stadig 
oppfordret til å be om fred og vi ber og håper på 
en løsning til det beste for Ukraina.

Vi tror på en Gud som er med oss i alle slags dager 
og vi kan be, sukke og rope til ham og han tar i mot.

Takk for at du ber for verden, misjonsarbeidet, våre 
utsendinger og alt annet som ligger deg på hjertet.

Vi er alle med i en verdensvid bønnebevegelse som 
rører ved den hånd som rører ved verden!

Glimt fra LMF historien
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 Døde:

MINNEORD
Rakel Bjorøy

Aslaug Vik ble født 16. mars 1940 i Verdal. 
Hun kom i kontakt med LMF da hun gikk på 
Levanger lærerskole først på 1960-tallet. Da 
hun ble lærer i heimbygda ble det naturlig å 
bli med i Verdal LMF. Aslaug var medlem i 
foreninga til den ble nedlagt for noen år siden. 
Der møtte hun trofast opp, og hun  var med 
i ledelsen i alle år. Hun var også medlem i 
landsstyret.  Aslaug var misjonskvinne i ordets 
rette betydning. I tillegg til sitt engasjement 
i LMF var hun aktivt med i flere av våre 
misjonsorganisasjoner og i kirkens arbeid. Her 
hadde hun flere sentrale oppgaver – trofast og 
engasjert.
Aslaug har hatt en lang sykdomsperiode. De 
siste årene bodde hun på sykeheim, og hun 
døde 28.oktober 2021. Aslaug ble begravet fra 
en fullsatt Stiklestad kirke 12.november 2021. 
« Dåpens lys forblir når livet slokner”
   (Svein Ellingsen).                                                                                                              
Det er med takknemlighet vi ser tilbake på 
fellesskapet med Aslaug.                   
Fred over minnet!
Solveig Sjaastad                Alfhild Evenstad

Aslaug Vik

21.januar 2022 vart Rakel Bjorøy gravlagd frå 
Landro kyrkje. Det var ein dag med tunge, låge 
skyer og regn i lufta, men håpet lyste over gravferda 
for «Evig skal døden være Kristus underlagt».
Eit langt og innhaldsrikt liv var komen til sin 
ende for Rakel som var fødd 30.juni 1919. Ho tok 
lærarutdanning i krigsåra og arbeidde i skulen i 
heimkommunen Fjell (no Øygarden) i eit langt 
lærarliv, mestedelen av tida som rektor.
Rakel var medlem i Sotra LMF frå gruppa vart 
starta i 1984 og like til sin død. Ho var ivrig etter 
å delta både på møta og på turar vi hadde. Det 
var berre dei siste åra då Koronapandemien sette 
ein stoppar for så mykje, at ho ikkje var å finna på 
gruppemøta.
Vi er takksame for å ha hatt Rakel mellom oss, med 
all si livserfaring, all sin kunnskap og sitt milde 
vesen var ho ein ressurs til glede.
Vi lyser fred over Rakel sitt gode minne!

Helsing Sotra LMF 
v/Alvhild Vassel Eide

Reidun Gabrielsen

 Reidun Gabrielsen var født 21.06 1930 i Mefjord-
vær på Senja.  Hun sovnet stille inn 11.01 2022. 

Etter endt lærerskole reiste hun til Os ved Bergen 
og utdannet seg til skolekjøkken-lærerinne. 

Reidun var et trofast medlem i Harstad Lmf gjen-
nom mange år. Misjonen betydde mye for henne. 
De siste årene ble helsa dårligere, men så lenge 
hun bodde hjemme hadde vi møter hos henne. 
Vi vil savne henne.

Hun var også engasjert i Y mens hjelpearbeid for 
barnehjemsbarn i Kirovs.                                                                                   
Vi lyser fred over Reiduns gode minne.
For Harstad Lmf 
Anne Myrlund Larsen

Sidsel Vangen, Åsane LMF
Aud Vigdis Handal, em Bergen

Marie Sundet, Kristiansund LMF
Cecilie Horgen, em, Husnes

Inger Marie Drangsholt, Kristiansand LMF
Tone Øen, em, Fredrikstad

Bergljot Hannevik, Kristiansand LMF
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Marit Frøvik, Sandnes LMF
Aase Marthe Mjåland Hauge, Bjorbekk
Gunnhild Johanne Sandven, Nesje-
strand og omegn LMF 
Gro Heidi Skoge, Sotra LMF

Verv en ny LMFer i 2022!

Rettelser på gruppenes 
gaveoversikt:

Hå 14.200.-
Eid 10.000.-

 UTSENDELSE AV KONTINGENT 2022

Fra i år vil alle medlemmer få kontingenten tilsendt direkte på epost 

eller i posten.

Skulle du ikke ha mottatt kontingentgiro, ta kontakt med kontoret.

 Nye medlemmer: 

 Landsstyremøte 11-12.mars på 
LMF kontoret, Stokke:

Aktuelle saker bla:
*Fornyelse av avtalen med Promissio ang utsen-
delse av Berit Østby
*Fordeling av innkomne midler fra 2021
* Planlegging av sommermøtet 2022.
*Nordisk sommermøte 2023 i Danmark



På siste siden...

Har du fortalt naboen om LMF? 
Vet du om noen som kunne likt å høre mer om LMF? 
Tips oss gjerne, så kan vi sende ut mer informasjon!

 

La oss bli flere i LMF!
Send oss navn eller be de ta kontakt på mail/tlf!

Tlf: 41046934
Mail: laermisj@laermisj.no

Besøk gjerne vår hjemmeside! 

www.lmisj.no
/Lærernes Misjonsforbund


