
Ildsjeler som endrer verden
Organ for Lærernes Misjonsforbund   Jubileumshefte 2022    118. årgang 

120 år

120 år

Misjonshilsen



 2    LMF 120 år

Det er med stor takknemlighet og glede vi 
kan gratulere hverandre med LMFs 120 
års jubileum. En takk til Gud som kalte 

lærerinner til misjons tjeneste, og en takk til alle 
som har fulgt i fotsporene etter de første. 

LMF har støttet 125 forskjellige misjonærer 
med lønn gjennom disse årene. Det er store be-
løp som er blitt samlet inn og gitt videre til kunn-
skapsformidling om Jesus til hele verden. Det er 

flott å få være en del av en organisasjon som be-
står av mange misjonsengasjerte mennesker.

I år skal vi markere at LMF er 120 år. Det er 
en anseelig alder for en organisasjon. Ved å gjøre 
dette har vi mulighet til å se oss bakover i takk-
nemlighet over hva vi i LMF har utrettet og har 
vært med på. Vi ser framover og kan bruke tid på 
hva LMF skal være i årene som ligger foran oss. 
Men ikke minst skal vi benytte anledningen til å 
vise fram hva LMF er og betyr i dag.

Livsnære fellesskap er det mange forteller om 
når jeg møter grupppene rundt omkring i Nor-
ge. Det betyr mye å komme sammen, dele liv, be 
sammen og spise sammen. Et sted å bli sett og et 
sted å se hverandre.

Misjonsarbeidet som vi får være med på, på 
mange arenaer, er også viktig for LMF. Jeg setter 
stor pris på mangfoldigheten og ikke minst at våre 
bidrag ulike steder betyr en forskjell.

Med kunnskap om Jesus til hele verden er vi 
med på å la mennesker her i Norge og i mange 
land i verden få et møte med Jesus.

For LMF er bønn og forbønn for utsendinger og 
arbeid viktig. Forbønn er det ingen grenser for. Og 
vi får stå i en bønnelenke verden rundt. Selv med 
120 år i misjonens tjeneste skal vi fortsatt være 
lettbeinte og bidra hvor det egner seg best med 
bønn, gaver og verdensvidt fellesskap!

Takk at din Kirke aldri sover
Mens Jorden ruller uten stans, 
ditt folk I vekselsang deg lover
For nattens ro og dagens glans.

Se, over land og hav og øyer
En dag går fram I ubrutt ring,
Og folkene på rad seg bøyer
I takk for alltid nye ting.

Vær lovet, Gud! Ditt herrevelde 
skal dekke hver en plett på jord,
Og vidt og fritt det skal få gjelde
At du, og bare du, er stor!

(Den dag du gav oss NoS 818)

120 år

Selv med 120 år i misjonens tjeneste skal 
vi fortsatt være lettbeinte og bidra hvor 
det egner seg best.

Hilsen fra redaktøren
Inger Marie A. Oppegård, daglig leder i LMF

LEDER
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De lange linjene
Høydepunkter gjennom historien

Utsendinger til bygd og by
      Silje i Senegal og Mary i Paris har 
               samme engasjement

Kallets privilegium
Tre historier om kall

Ut i hele verden
Utsendinger gjennom 120 år

Møt LMF Fana
Omfavner verden i bønn

Hilsener fra fjern og nær
LMFs store fellesskap

Historiske forbilder
Et nytt møte med Henny Dons,    

              Randi Ingwardo og Hjørdis Rogstad

Smått og godt
Kryssord

Dagens landsstyre: Svanhild Ask (bak f.v), Ingun Stokstad Barane, Anna Magni Larsen, Anna Sylvia K. 
Nielsen, Liv Jorunn Koller, Ingeborg Roth. Foran fra venstre ser vi styreleder Anne Lise Bakken, nestleder 
Mari Eikli. Anne Hanson var ikke til stede. Foto: Ivar Barane 
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De lange linjene

1902
Første møtet 

20. september, 
stiftelse av 
Oslo LMF

LMFs historie viser sterke fellesskap og vekst – tross vanskelige tider.
FOTO: LMF-arkivet

1906
Missionshilsen 
kommer ut for 

første gang

1907
Første utsending 
reiser til China, 

Hansine Heimbeck. 
Hun giftet seg på 
misjonsmarken.

1909
Første sommermøte 

på Gjøvik for 
130 lærerinner 

1912
Første 

nordiske møte 
i Trondheim 

1917
Ny utsending til 

Santalistan, 
Helga Kristiansen, 

og en arbeider 
til Finnmark

1913
Kvinner får 
stemmerett 

i Norge

Den lille skal vorde til tusinde 
og  den ringe til et veldig folk.

Jesaja 66.62

”

TIDSLINJE
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De lange linjene

1921
Nordisk møte 

i Vadstena

1924
Sommermøte

i Tromsø

1931
Nordisk 
møte i 

Trondheim

1942
12 

utsendinger 
og 1739 

medlemmer

1940-42
Ingen sommer-

møter pga krigen, 
men i løpet av 

krigen blir det 11 
nye grupper

1955
Nordisk

LMF-sangbok 
trykkes

1958
LMF kontoret 

flyttes til Thereses 
gate sammen med 
Egede instituttet

Selve livsnerven i LMF er 
bønn og frivillig gave.

Elvine Olsen, en av stifterne, i 1927

”

1959
Gifte LMFere 
inviteres til å 

ta med seg sine 
menn, men de 
må skaffe egen 

overnatting

TIDSLINJE
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1962
Henny Dons 

mottar kongens 
fortjeneste-

medalje.

1967
21 utsendinger 
og 15 nasjonale 

arbeidere

1967
21 

utsendinger 
og 15 

nasjonale 
arbeidere

1971
4290 

medlemmer

1978
Første 

landsmøte 
for LMF på
Madagaskar

1982
112 

grupper

Unge kvinne, vi ber deg. Ta ansvar 
og ledelse i dine hender.

Henny Dons 1899

”

1992
LMF 90 år, 

17 utsendinger

TIDSLINJE

LMF fylte hele 
livet til Hjørdis.

Karen Andrine Flate 2002

” 1977
Hjørdis Rogstad blir den
første landssekretæren



    LMF 120 år    7

1996
Torunn Lunde 

blir ny 
landssekretær

2002
100 års jubileet 

markeres på 
Solborg med stor 
fest i flere dager

2011
Nordisk møte 

i Danmark

2014
Ny daglig leder 

Inger Marie 
A. Oppegård

2015
Ny logo og 

genealforsamling  
i Alta

2002
Anne Trydal Hansen 
begynner på kontoret 
sammen med Torunn 

Lunde og kontoret 
flyttes fra Oslo 

til Maura.

2012
Generalforsamling på 

Danvik, Drammen. 
Navneendring og 

åpning for menn som 
medlemmer.

2017
115 år. 

Nordisk 
sommermøte på 

Gjennestad.

TIDSLINJE

LMF er misjonens diamant, for den 
har så mange fasetter.

Ukjent

”
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Til bygd og by
Silje i Senegal og Mary i Paris har samme engasjement:

Å fortelle naboene sine om Jesus.

Tekst: Birgit Nersten Lopacki Foto: Privat

Mary Rakotovao og mannen Rafi har over 30 år 
bak seg som ansatte i NMS Frankrike og er snart 
misjonærene med lengst fartstid i organisasjonen. 
For et års tid siden kom Silje Svanholm Skogesal 
med familien til Senegal. Det er første gang hun 
har krysset grenser i misjonens tjeneste. 

En litt annerledes hverdag
I en liten by øst i Senegal er Silje lærer for de sju 
skolebarna på det norske teamet. Hun og mannen 
Gunnar visste lite om arbeidet i Senegal da de så 
at Normisjon søkte folk dit. 

– Hvorfor Senegal?
– Det var nok eventyret. Og å jobbe tett på der 

man trenger hjelp, svarer hun.

Dagene er ikke helt ulike den norske hverda-
gen. De står opp, spiser frokost og så kjører Silje 
og barna til skolen som ligger rundt tre kilometer 
unna. Skoledagen er over klokka to, da drar de 
hjem for å spise og slappe av litt siden dagen da er 
på sitt varmeste. 

Ettermiddagene varierer. Noen ganger kommer 
nabobarna på besøk, andre ganger spiller de fot-
ball eller sykler. Innimellom er de sammen med 
resten av det norske teamet.

Menighetsplantingen
I forstadsbyen Créteil øst for Paris er Mary og Rafi 

misjonsprester i menigheten Créteil Eglise protes-
tante unie. Her har de vært siden 2014, da NMS 
utfordret dem til å plante en menighet i byen. 

– Vi startet prosjektet med bønn, ikke samlin-
ger. Vi løftet hendene til Gud og ba ham hjelpe 
oss. Første gang vi hadde gudstjeneste var det 
bare fire til stede, forteller Mary.

I 2018 ble menigheten en selvstendig kirke 
knyttet til Eglise protestante unie de France. I dag 
har de 80 voksne medlemmer, og før pandemien 
kom 40-50 på gudstjenestene.

Det skjer mye i menigheten i løpet av uka. Mary 
forteller at de driver evangeliseringsarbeid på eget 
fortau rett foran kirkebygget, gudstjeneste hver 
søndag, lovsang og musikk, barne- og ungdomsar-
beid. De har også god kontakt med andre kristne 
menigheter i byen. I tillegg tilbyr de franskun-
dervisning for asylsøkere og leksehjelp for barn i 
kirkebygget. Det drives av frivillige i menigheten.

Det sekulariserte landet
Det er strenge regler for å dele tro offentlig i 
Frankrike. Landet er veldig sekularisert, og staten 
er opptatt av nøytralitet i samfunnet. 

– Vi kan vitne og evangelisere foran bygget på 
den delen av fortauet som vi eier. Med en gang vi 
er over på det offentlige fortauet, er det ikke len-
ger lov, forteller misjonspresten.

I starten var det langt utenfor komfortsonen til 
menigheten å dele troen sin med fremmede men-
nesker foran kirken. Mary er fornøyd med at det 
nå har blitt en vane for de aller fleste. Pandemien 
har vært en utfordring, men også en døråpner. Da 

UTSENDINGER

– LMF er aktive og engasjerte. De følger 
misjonærene de støtter tett. 
Silje Svabhom Skogesal, utsending
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120 år

de ble trygge på digitale gudstjenester, oppdaget 
de at flere fulgte dem fra andre steder i landet. 

– En del eldre fortalte at dette var den sosiale 
kontakten de hadde i løpet av uka. Folk i nærmil-
jøet fulgte oss på nett i flere måneder, og en dag 
dukket de opp i kirka. Dette er også en åpen dør 
inn til menigheten, påpeker Mary.

Derfor valgte menigheten å fortsette å sende 
gudstjenestene sine direkte, også da samfunnet 
åpnet og man kunne samles fysisk.  

Sykdom er en utfordring
Silje var forberedt på en annerledes og utfordren-
de hverdag, med en annen levestandard, varme og 
alle inntrykkene man hele tiden må fordøye. Det 
hun derimot ikke var forberedt på, var hvordan 
kroppen generelt var sløvere.  

– Det er en slags sløvhet som inntar deg veldig. 
Vi blir fortere sliten og har generelt mindre energi 
enn det vi er vant til å ha. I varmetiden er varmen 
den største energityven, men selv nå som det ikke 
er så varmt, har jeg ikke den piffen jeg er vant til 
å ha. 

– Går det utover motivasjonen?
– Nei, vi lever bare med den. Hele samfunnet 

her er sånn; vi tar det som det kommer. Det vi 
ikke får gjort i dag, det får vi ta senere.

Sykdom er en like stor utfordring. Særlig unge-
ne blir ofte syke; feber, snufsing og hosting. Mye 

oppkast, kvalme og diaré. 
– Når et barn er sykt, må en voksen være hjem-

me. Så smitter de gjerne søsknene, og så blir kan-
skje en av oss voksne på skolen syk i noen dager… 
Det er et stort bønneemne! Når vi ber om forbønn 
fra Norge så er det reelt – vi ønsker å være mer 
friske enn vi er. Men vi ser at de lokale barna også 
har de samme utfordringene som oss. 

Jesus til naboen
Mye skiller de to kvinnenes hverdag, fra omgivel-
ser til fartstid, men begge støttes av LMF og er 
takknemlige for både den tette oppfølgingen og 
den økonomiske støtten de får. 

– LMF er aktive og engasjerte. De følger 
misjonærene de støtter tett, sier Silje.

Både hun og Mary setter stor pris på forbønn, 
mail og hilsener de får gjennom LMF, og håper de 
kan møte sine støttespillere på 120-årsjubileum 
og sommermøtet i august.  

Kvinnene deler også et hjerte for å fortelle na-
boene rundt seg om Jesus, enten det er i Norge, i 
Senegal eller i Frankrike. 

– Misjon er å fortelle om Jesus til dem en møter, 
gjøre godt og gjøre det Jesus lærte oss å gjøre mot 
dem som er rundt oss, sier Silje.

– Misjon er for meg det å vitne, noe som ikke er 
lett å gjøre i Europa. Det er å alltid gå ut og nå nye 
folk med evangeliet om Jesus, sier Mary. 

UTSENDINGER

Samme brann: Mary Rakotovao (t.v.) og Silje Svanholm Skogesal deler kallet til misjon. 
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Kallet er et privilegium
Det er mange veier inn i et engasjement for misjon og inn i LMF. Men 
få ønsker å finne veien ut av det. Det ender med livsvarig tilhørighet.

Tekst: Stina Magrete Aandrea Neergård, tidl. LMF-utsending i Mail  Foto: Privat

Tre damer, tre liv og tre ulike livskall. Men LMF 
er en fellesnevner. Ragnhild Ljøkjel Knotten og 
Dagrun er utsendinger for LMF. Dagrun jobber 
for NLM og Ragnhild for Søndagsskolen Norge. 

Alvhild Vassel Eide har også vært utsending for 
LMF, da hun var misjonær for NMS i Kamerun.  
Siden har hun blitt en lederskikkelse i organisa-
sjonen.

Hvordan startet det?
– Jeg hadde faktisk aldri hørt om LMF før jeg 
ble utsending for NLM i Etiopia, innrømmer 
Dagrun. – Men da jeg kom til Etiopia, begynte 
jeg å få Misjonshilsen i posten. Da jeg etter hvert 
ble spurt om å være utsending, sa jeg ja med stor 
takknemlighet.

Alvhild møtte LMF som student: 
– Øvingslæreren vår på lærerskolen var med i 

LMF. Hun inviterte meg med i LMF-gruppa og til 
Sommermøte på Solborg. Det må ha vært rundt 
1970 og jeg husker det var veldig inspirerende. 

Ragnhild hadde en mor som var med i LMF, og 
kjente til organisasjonen gjennom henne. De siste 
åtte årene har hun reist mye i Troms og Finnmark. 
Og det er nettopp denne delen av arbeidet hen-
nes, å starte nye søndagsskolegrupper i nord, som 

støttes av LMF. 
– Å være LMF-utsending gjør at jeg ikke føler 

jeg står i dette arbeidet alene, sier Ragnhild. – Det 
er fantastisk å få alle julekortene fra LMF-grup-
pene og vite at det er så mange som ber for meg. 

Kallets betydning
– Livet er en misjonsoppgave der man er i hver-
dagen, sier Ragnhild. – For meg har det vært et 
kall å engasjere meg lokalt i skole og leve et tydelig 
kristenliv i nabolaget vårt i Oslo. Jeg tror at Gud 
har en plan med alle liv, selv om ikke alle liv kan 
skrives med store bokstaver.

– Gud kaller alle, bekrefter Dagrun. – Og først 
og fremst er vi kalt til å være Hans barn. Så kaller 
Han oss også inn i tjeneste for Ham. Jeg har kun-
net hvile i kallet mitt. Særlig når utfordringene 
blir store er det godt å vite at det er «på Guds ord» 
jeg reiser, og at han er med alle dager. 

Fikk kallet tidlig
Alvhild kjente på misjonærkallet første gang som 
13-14-åring på leir.

 – Senere, som student var det slik for meg at alt 
jeg leste i Bibelen, og alt jeg hørte i taler, hadde ett 
og samme budskap til meg: at jeg skulle bli misjo-
nær. Så da tenkte jeg at jeg fikk si ja, at det ikke var 
meg det skulle stå på.

Hele fire perioder som misjonær i Kamerun har 
hun bak seg. Men hun har også lagt ned utallige 
timer i arbeid i Norge.

 – Jeg har gjort «alt» i LMF, smiler Alvhild. – 
Vært landsstyreleder og sittet i landsstyret i til 
sammen 12 år, jeg har vært i protokollkomiteen 

UTSENDINGER

– Vi bruker ikke så mye ordet  «kall» i 
hverdagstalen vår i dag. Men jeg synes 
vi skal pusse støv av det ordet igjen og 
bruke det.
Ragnhild Ljøkjel Knotten,  utsending i Finnmark
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og i valgkomiteen. Og fremdeles er jeg leder i So-
tra LMF. 

Alvhild skriver fortellinger fra Kamerun som 
hun leser opp på samlinger i kirke og bedehus og 
andre sammenhenger. Mange spennende erfarin-
ger fra et langt liv blir også en rikdom for andre. 
Det er ikke få som har fått et sterkt møte med be-
tydningen av misjon på «misjonslåven» på gården 
der hun bodde tidligere. Men nå har hun flyttet 
fra gården og til en leilighet. 

– Jeg ser at jeg må gire litt ned, sier Alvhild. – 
Men kallet gjelder meg enda! Kallet er et privile-
gium mer enn et offer. 

– Vi bruker ikke så mye ordet «kall» i hverdags-
talen vår i dag. Men jeg synes vi skal pusse støv av 
det ordet igjen og bruke det, reflekterer Ragnhild. 
– For meg betyr det for eksempel at jeg skal være 
med på å spørre folk om å bli søndagsskoleledere. 
Å bli spurt er et kall. Vi må ikke over-åndeliggjøre 
det. Kallet er en trygghet å gå på i livet. Og en 
påminnelse om at vi ikke bør stake ut for lange 
økter av gangen på egen hånd. Kanskje Gud har 
en sving?

Varmen fra en håndskrevet signatur
Er det forskjell på å være kalt til arbeid i Norge og 
å være kalt til arbeid i utlandet?

–  Nå har vi jo egentlig hele verden rundt oss i 

Norge, erkjenner Ragnhild. 
– I Kamerun har alle et forhold til religion, for-

teller Alvhild. – Det er egentlig vanskeligere å for-
midle evangeliet her i Norge. 

– Den største forskjellen er kanskje at når man 
reiser ut må man reise fra det som er kjent, tenker 
Dagrun. – Det som er likt er at det handler om 
mennesker.

Hva betyr LMF?
– Jeg vil takke LMF for at jeg har fått være med 

på laget, selv om jeg er litt annerledes, sier Ragn-
hild.  – At LMF har klart å se mulighetene for å 
innlemme meg i arbeidet, synes jeg er raust og 
flott. Jeg føler at det er så personlig, det er mitt 
arbeid som støttes, det er jeg som person som blir 
fulgt opp. Det gjør det så ekte. 

– Det betyr mye for meg å kjenne varmen bak 
de håndskrevne signaturene på julekortene, for-
teller Dagrun. 

– Å være med i LMF er en rikdom, som gir vidt 
utsyn og rikt innsyn, oppsummerer Alvhild.

UTSENDINGER

– Det betyr mye for meg å kjenne var-
men bak de håndskrevne signaturene 
på julekortene.
Dagrun, utsending i  Etiopia

Takknemlige utsendinger: Dagrun (t.v.), Ragnhild L. Knotten og Alvhild Vassel Eide. Dagrun ønsker 
ikke å stå frem med fullt navn og bilde på grunn av arbeidet hun står i. Foto/Ill: Privat/Adobe Stock



 12    LMF 120 år

Ut i hele verden

Den Norske 
Israelsmisjon
9 utsendinger

    
Det Norske 

Misjonsselskap
62 utsendinger

       
Normisjon /

Den norske santalmisjon 
25 utsendinger

    Norsk Luthersk 
Misjonssamband
28 utsendinger

Mali

Ecuador

Senegal

Peru

Bolivia

Kamerun

Brasil

Kroatia
Frankrike
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Frikirken

6 utsendinger

Den Norske 
Israelsmisjon
9 utsendinger

     
Søndagsskolen Norge

1 utsending

    
Promissio

1 utsending

Etiopia

Norge, Finnmark

Taiwan

Japan
Midt-Østen

Ungarn

Israel

India

Bangladesh

Sør-Asia

Aaserbadjan

Kina

Kenya

Tanzania

Mongolia

Madagaskar

Sør-Afrika

Thailand

Hong Kong

Estland

Lærernes Misjonsforbund har i løpet av 120 år vært
med på å sende ut 123 misjonærer verden over. 

Mali

Kamerun

Kroatia
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Omfavner verden i bønn
Ingrid Foss leder en engasjert gjeng i LMF Fana. 

Tekst: Oddrun Flaat Amundsen, informasjonsmedarbeider i LMF Foto: Privat

Ingrid Foss kom i kontakt med LMF da 
hun gikk på misjonsskolen på Fjellhaug 
i Oslo. Fra 1980-84 var hun i Japan for 
NLM. Etter at hun kom tilbake til Norge, 
giftet hun seg. For henne og mannen ble 
det naturlig å begynne i Kristent Felles-
skap.

En god start
– Hvem er Fana LMF?

– Fana LMF startet opp 
for 15 år siden og har i dag 
16 medlemmer. Kjersti Ruud hadde lest i noen 
gamle Misjonshilsen hos en tidligere misjonær-
kollega fra Etiopia og tok initiativ til å starte grup-
pen. Hun ba over hvem hun skulle kontakte, og 
fikk napp hos en kollega, hos meg og en som al-
lerede var medlem. Kollegaen ble med fordi hun 
fikk vite at LMF støttet Guri Enger, en god ven-
ninne fra studietiden, som har arbeidet som bi-
beloversetter i Mali for Normisjon. På vårt første 
møte hadde vi besøk av Guri Enger. Det ble en god 
start for oss fire som var samlet. 

Etter hvert kom flere til. De fleste var i arbeid, 
noen i barnehage, andre i grunnskolen og noen 
i videregående. Medlemmene kom fra ulike kir-
kesamfunn og organisasjoner. Over halvparten 
har arbeidet for misjonen i utlandet, men nå er de 
fleste pensjonister.

– Hvor samles dere og hvor ofte?
– Fram til koronaen startet, hadde vi samlinge-

ne på omgang hjemme hos hverandre, 
men nå får vi møtes i et par av med-
lemmenes kirkelokaler. Vi har tre mø-
ter om våren og tre om høsten.

– Hvordan arbeider dere? 
– Vi har en leder og en kasserer. Det 

skrives referat fra hvert 
møte som leses på neste 
slik at de som ikke har 
vært til stede, også får 
høre det. Ellers kommu-
niserer vi mye på e-post. 

Viktig fagfellesskap
Ansvarsdeling, «alle er med», er et viktig moment 
for oss. Vi samarbeider om å sette opp program 
for neste halvår på det siste møtet før jul og som-
mer. Da bestemmer vi datoer, hvor vi skal samles, 
og hvem vi ønsker skal komme og fortelle om ar-
beidet sitt. Alle kan komme med forslag til taler, 
og så er det den som har den nærmeste relasjonen 
som tar kontakt med vedkommende. Siden flere 
av oss har vært og fremdeles er aktive i misjonsar-
beid, deler vi også fra turer og arbeid vi har vært 
med på.

– Har du noen erfaringer fra deltakelsen i grup-
pen som du gjerne vil dele?

– Medlemmene representerer ulike sammen-
henger som Den norske kirke, Pinsemenigheten, 
De frie evangeliske Forsamlinger, Godt Håp, Kris-
tent Fellesskap, NLM, NMS, Wycliffe, Trosgnis-

LMF-GRUPPE

– Vi må holde sammen som kristne, 
det kommer tydelig fram i LMF.

Ingrid Foss
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ten og Ministries without Borders. Dermed får vi 
høre hva Gud gjør i mange ulike deler av verden. 
Det er inspirerende!

Fagfellesskapet har også betydd mye for grup-
pa. Siden alle har stått i de samme utfordringene 
i skolehverdagen, har det vært viktig å kunne dele 
erfaringer og reflektere sammen. For eksempel, 
hvilken plass skal kristne julesanger ha i skolen? 
Hvordan legger vi fram påskebudskapet? Hva 
med påskevandring i klasserommet?

– Hvordan er ditt engasjement i gruppen?
– For tiden er jeg leder. Jeg er spesielt opptatt av 

bønn for utsendingene og struktur i bønnearbei-
det. Like viktig som å høre, er å be for utsendin-
gene. Mange står i utfordrende situasjoner, derfor 
er det viktig at vi ber for den enkelte. Gud hører 
bønn, ordene er ikke viktige, han ser hjertet til 
den som ber.

Omfavner hele verden i bønn
– Har du tips til organisering av møtene?

– Har vi ikke taler på møtet, har vi en lengre 
bønnestund for utsendingene før vi spiser. Da blir 

det også tid til å lese det de har skrevet i Misjons-
hilsen. Det oppleves viktig å bruke tid på å be når 
vi er sammen. Vi bruker bønnekortet, Misjons-
hilsen eller de månedlige bønnebrevene fra LMF 
sentralt. De har jeg sendt på e-post til medlem-
mene. Alle er med og ber, og det trenger ikke være 
lange bønner. Vi bruker også tid i gruppen til å 
be for utfordringer i den enkeltes liv i gruppen. I 
bønn omfavner vi hele verden.

– Hva serverer dere på møtene?
– I disse koronatider har serveringen blitt en-

klere. Vi har alle med egen niste og så blir det ser-
vert en lefse, et kakestykke, litt frukt, kaffe og te.

Ingrid har en personlig opplevelse som hun øn-
sker å dele til slutt. 

– På et sommermøte traff jeg et LMF-medlem 
som fortalte at hun hadde bedt for meg helt si-
den jeg dro til Japan i 1980. Det gjorde sterkt 
inntrykk på meg, og en slik LMF-forbeder ønsker 
jeg å være. Be og ikke bli trett! (Luk. 18.1)  Det er 
en viktig del av LMF. Vi må holde sammen som 
kristne, det kommer tydelig fram i LMF. Det er et 
samhold på tvers av grenser.
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I 2022 er det 120 år siden LMF ble stiftet. Dette 
skal markeres ved flere anledninger, sommer-
møtet 2022 og stiftelsesdagen 25. oktober er to 

av disse. Det er fantastisk å kunne få være en del 
av LMF sin lange historie og tradisjon.

I takknemlighet kan vi se bakover og ta dette 
inn over oss. Utfordringen med  å starte LMF i 
Norge ble tatt, og mottoet: «Den lille skal bli til 
tusen, den ringeste til et mektig folk», er en reali-
tet. Mange tusen har i løpet av 120 år vært med-
lemmer i LMF og mange har vært våre utsendin-
ger fra ulike misjons- organisasjoner til flere land.

Målet for LMF, som ble skissert i det første opp-
ropet om «å vekke og utdype troslivet hos med-

lemmer og å knytte lærerinner sammen i bønn 
og arbeid for Guds rikes sak,» etterleves, og tre 
midler tas i bruk, bønn, utbre misjonskunnskap 
og innsamling av økonomiske bidrag.

Mange bønner er bedt, og mye misjonsstoff er 
lest og delt, og i gruppene rundt omkring i Norge, 
har medlemmer fått venner for resten av livet. I de 
siste årene har regionsamlinger gitt glede og inspi-
rasjon på veien. LMF er i bevegelse, aktuell, men 
rotfestet og som tiden går, skjer det endringer. 
Nå kan også menn bli medlemmer, bladet vårt, 
«Misjonshilsen», fornyes, og vi har fått ny logo 
og nytt motto.  I tillegg til den detaljrike logoen 
med «Gud din ære over all jorden» har vi fått tre-
et og mottoet: «-med kunnskap om Jesus til hele 
verden». Oppdraget, slik det står i misjonsbefalin-

gen, er det samme om motto og logo endrer seg.
I de siste årene, har vi også lagt vekt på å ha et 

årstema. Dette blir det skrevet og talt over gjen-
nom hele året, og er også tema på sommermøte 
og generalforsamling. Logoen vår, treet, kan favne 
de siste årstemaene i seg. Et tre som er plantet gir 
«Håp»for vekst (2019), det bør være godt «Rotfes-
tet» (2020), og det trenger næring  «Jesus-livets 
kilde» (2021) for å kunne vokse og gi frukt.

Årstemaet i 2022, «Frimodig i tjenesten», tar 
fortida med inn i framtida, hvor vi som organisa-
sjon står rotfestet i Kristus og med håp om vekst 
hjemme og ute. Sangen; «Jesus, du har brakt Guds 
rike», kan minne oss om LMF-logoen vår, og vårt 
misjonsoppdrag.

«Mild og sterk på nådens trone             
triumferer du, Guds Lam!    
 Som et tre med mektig krone           
 skal ditt rike vokse fram.        
Over hav og kontinent   
skal din seier gjøres kjent.  

Jesus, kom og vær til stede.
Døp ditt folk med ånd og ild!
Fyll vårt liv med ekte glede,
Så vi lever slik du vil.
Rust oss ut til ærlig strid,              
til å gå mens det er tid.»

Alle misjonsvenner i LMF takkes for trofasthet 
i tjeneste, forbønn og økonomiske bidrag i årene 
som har gått, og ønsker dere alle Guds velsignelse 
for årene og tjenesten som ligger foran. «Så går vi 
frimodig i tjenesten inn i ly av din utstrakte arm.»

 De siste årene har regionsamlinger gitt 
glede og inspirasjon på veien. LMF er i 
bevegelse, aktuell, men rotfestet .

Anne-Lise Bakken, styreleder i LMF

HILSEN FRA STYRELEDER

Frimodig i tjenesten
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Kjære LMF-venner i Norge

Fra dansk LMF til norsk LMF skal der lyde et 
hjertelig tillykke med jeres 120-års jubilæum. 
Sjov nok var det jo svensk LMF, der inspirere-
de såvel danske som norske lærerinder til at gå 
sammen i bøn og arbejde for mission, og senere 
støtte udsendte missionærer i deres virke.  Det er 
helt fantastisk og inspirerende at se, hvordan I i 
Norge har udviklet og moderniseret LMF ind i et 
nyt årtusinde – men stadigvæk formår at have det 
samme mål for øje. Vores bøn for LMF i Norge er, 
at I fortsat med Guds hjælp må kunne fortsætte 
dette visionære arbejde.

I LMF Danmark sender vi mange lykønsknin-
ger nordpå til jer - vores broderfolk - og vi vil 
meget gerne sige norsk LMF tusind tak for det 
samarbejde, som vi har haft gennem mange år. 
Det er dejligt, at vi kan besøge hinanden til vore 
årlige sommerstævner i både Norge og i Dan-
mark. Det inspirerer og skaber kontakter hver 
gang vi mødes, og vi får energi  at være sammen 
i LMF-regi.

Vi vil ønske norsk LMF et velsignet jubilæums-
år, og vi i Danmark ser frem til fortsat godt 
LMF-samarbejde i fremtiden.

Hjertelig hilsen
Henrik Nis-Hanssen,
formand for LMF Danmark

Warm Greetings from LMF Madagascar. 
The Lord will protect you from all danger. He 

will keep you safe. He will protect you as you 
come and go now and for ever. (Sal 121 7-8).

In Christ, Ruffine, Madagascar

Hi, we hope you are all well in Norway.
Gongratulations to Norway Teachers Mission 

for the 120 years Celebration. May our loving 
God bless you and keep you in Hope of our loving 
Jesus!

Bless you, with love Tuija-Riitta Heiskanen, 
head of Teachers Mission in Finland

HILSENER FRA UTLANDET

120 år
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Anne Storstein Haug, 
på vegne av NMS

På vegne av NMS sine mange 
utsendinger gjennom 120 år, 
gratulerer jeg med jubileet! 

Jeg er stolt og glad over å få være deres utsending. 
I over 20 år har jeg jobbet for NMS i Thailand og 
nesten like lenge har jeg vært LMF utsending. 
Min første jobb i Thailand var å starte opp Lov-
sangshjemmet, en småbarnsbarnehage i Klong 
Toey slummen. Dere har vært med og bedt for 
arbeidet og barna der i mange år. 

Å jobbe som misjonær langt hjemmefra, til 
tross for at det er «smilets land», er kjekt, men kan 
også være utfordrende og vanskelig. Det oppleves 
veldig trygt å ha LMF med på laget. Bare det å 
vite at det sitter mange hjemme i Norge og trofast 
ber for meg, for guttene mine og for arbeidet her 
i Thailand, betyr veldig mye. Så tusen takk for det. 
Til slutt ønsker jeg å dele et bibelvers fra Salme 
91.4. Jeg fikk det tilsendt av en venn, og nå sender 
jeg det videre til dere: Han dekker deg med sine 
fjær, under hans vinger finner du ly. Hans trofast-
het er skjold og vern. 

Berit Østby, 
tidligere NLM-utsending, 
nå Promisso

Gratulerer til jubilanten! Jeg 
husker den dagen i 1997 da 

daglig leder i LMF, Hjørdis Rogstad (min fantas-
tisk kreative lærer fra ungdomsskole-tiden ved 
Den Norske Skolen i Addis Abeba!), lurte på  om 
jeg ville bli utsending for LMF. Jeg visste ikke så 
mye mer om LMF enn at det var for «lærerinner» 
som man da ble kalt. Etter hvert som Hjørdis 
fortalte mer, forstod jeg at ved å bli utsending 

ville jeg bli omsluttet av en hel bønnehær. Jeg 
ville bli en av «deres egne». I alle år har jeg følt 
velsignelsen av mennesker som ikke bare følger 
interessert med, men som løfter oss opp i bønn. 

Her i Mekane Yesus kirkens Internasjonal 
Misjonsselskap har vi akkurat sendt ut 5 nye etio-
piske misjonærer til tre afrikanske land. De er alle 
knyttet til sendemenigheter som ber for dem, og 
når jeg tenker på LMF, så ser jeg for meg medlem-
mer i denne bønne-lenken som strekker seg rundt 
hele jorden. 

I tillegg tenker jeg på alle de flotte julehilsenene 
med medlemmenes underskrift. Jeg takker Gud 
for at Mehret-Ab og jeg kan få være med i denne 
bønne-lenken!  

Rut Kari Topland,
på vegne av Frikirken

Det betyr utrolig mye å være 
utsending for LMF. Jeg mer-
ker mye forbønn og omsorg 

fra dere. Det er så viktig å ha en som sender og 
ikke bare de som blir sendt. Det er et teamwork 
som gjør det mulig for oss misjonærene å gjøre 
jobben vi gjør. Dessuten tror jeg at bestemoren min 
Torveig Kivle som var en stor fan av LMF, smiler i 
himmelen av å vite at jeg er en utsending for dere!

Elisabeth E. Levy, 
på vegne av Israelsmisjonen 

Kjære alle LMFere, det er med 
takk og glede jeg skriver i Ju-
bileumsheftet. Som utsending 

til Israel fikk jeg den glede og ære å bli adoptert av 
dere. Jeg var ikke veldig kjent med organisasjonen 
fra før. Mitt første sommerstevne var i Molde. Jeg 
visste ikke helt hva eller hvem som ventet meg der. 

HILSENER FRA UTSENDINGER

Brev fra utsendingene
Dagens utsendinger har en ting felles:
takknemlighet for å ha LMF i ryggen.



Men jeg ble veldig positivt overrasket av så mange 
oppegående og flotte damer, pluss noen menn.

Det var god informasjon og et flott program. 
Og jeg ble kjent med andre utsendinger som LMF 
støtter rundt om i verden. Så siden dette første 
møtet i Molde har jeg følt meg veldig velkommen 
iblant dere. Det er godt å vite at det er mange 
mennesker hjemme i Norge som ber og som står 
bak meg og det arbeidet som drives i Israel. Det 
er alltid like kjært med alle julekortene som 
kommer i postkassa. De står på hylla her på kon-
toret mitt i Jerusalem.

Det er med vemod at jeg som utsending nå tak-
ker for meg. Til sommeren går jeg over i pensjo-
nistenes rekker. Men jeg vil ønske alle i LMF et 
riktig velsignet 120 års-jubileum.

Therese Glendrange, 
på vegne av Normisjon

Kjære LMF’ere, hjertelig til 
lykke med 120 år! Det er ab-
solutt verd en feiring. Jeg har 

vært misjonær for Normisjon i Mali siden 2003. I 
2006 ble jeg spurt om å være en LMF-utsending. 
Jeg hadde aldri hørt om LMF, og visste ikke da hva 
det innebar. På mitt første sommermøte fikk jeg 
et tips fra en eldre misjonær: Du har trukket 
vinnerloddet! Denne gruppen må du ta godt vare 
på. Og det har vært utrolig å møte dere både på 
sommermøter og i ulike LMF-grupper rundt om 
i landet. Det er få forsamlinger som vet så mye 
om misjonsarbeidet så mange steder ute i verden.  

Her i Mali har vi de siste par årene brukt mye 
tid og ressurser på å undervise og utruste både 
«vanlige» kristne og ledere i kirkene. Når framti-
den virker usikker, så er det arbeid som blir ståen-
de og hjelper kirken framover. 

Det er oppmuntrende å vite at det er grupper 

i Norge som har omsorg for oss, ber trofast og 
er med på å gi til en utrolig viktig tjeneste. Tusen 
takk for forbønn og givertjeneste. Igjen, på vegne 
av meg selv og andre Normisjons utsendinger, tu-
sen takk for at dere er trofaste følgesvenner! 

Ingebjørg Hauge Nandrup, 
på vegne av NLM:

Et av de mest rørende øyeblik-
ket i tjenesten vår i Indonesia 
så langt, kan vi takke LMF, og 

det treige postvesenet i landet, for. Vi hadde nett-
opp feiret første jul som utsendinger i et frem-
med, varmt og overveldende land. 

Vi tok pause fra språkstudiene og reiste på en 
etterlengtet nyttårsferie, og kom tilbake til hver-
dagen som startet med et brak. Her var det ingen 
snarveier, og vi innså for alvor at det er dette som 
er livet vårt nå. Vi bor her. Dette er stedet vi reiser 
hjem til etter ferie, og vi vet ikke helt hva vi føler 
om det. 

Ikke misforstå: Indonesia, kollegaene og hver-
dagen her hadde tatt godt imot oss. Men over-
gang er tross alt overgang. Men så, en dag uti 
januar, kom det en stor bunke brev på døra. Vi 
ventet ikke på noen brev, og var forundret over 
de ulike håndskrevne adresselappene som vi ikke 
kjente igjen. Så åpnet vi dem, julehilsen etter 
julehilsen fra mennesker vi ikke kjente, men 
som brydde seg om oss. Plutselig følte vi oss 
ikke så alene. Det ble en hilsen fra Han som har 
sendt oss! 

Både Henrik og jeg har bakgrunn fra undervis-
ning i Norge, og skal arbeide med veiledning og 
opplæring på ulike måter her i Indonesia. Derfor 
er det naturlig for oss å være tilknyttet LMF. Vi 
setter stor pris på all støtte, forbønn, omtanke – 
og gleder oss allerede til neste års julekort. 

HILSENER FRA UTSENDINGER
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Kjære Henny Dons!
(1874 - 1966)

LMF i Norge ble startet 
med et brev til deg fra 
Anna Granquist, og 
siden LMF i år feirer 120 
år er det naturlig å sende 

deg et brev. 
På kontoret mitt henger det bilde av deg. Du 

henger der sammen med alle tidligere formenn i 
LMF.Jeg har mange ganger sett på bilde av deg og 
lurt på hva du ville ha sagt om LMF i dag?

Du var 28 år da du og Ottine Ottesen var blitt 
enige om å danne LMF. Allerede da hadde du 
blitt en tydelig kvinnestemme i misjons- og or-
ganisasjons-Norge. Som 25 åring sa du følgende: 
«Unge kvinne, vi ber deg: Ta ansvar og ledelse i 
dine egne hender» Du utfordret jenter og damer 
rundt deg til synlighet og medbestemmelse inn 
i kirke og misjon. Noe som var ganske utenkelig 
på den tiden og der har misjons-Norge en vei å 
gå.  Vi er mange som er glad for din kamp og dine 
tydelige meninger, men også din myndighet og 
klokskap. Med stor tålmodighet og bønn vant du 
innpass i sentrale kirker og hos misjonsledere i 
NMS og KFUK.

Etter barndomsår i Eiker flyttet du og famili-
en din til Oslo, og det ble middelskole og senere 
lærerprøve ved Asker seminar i 1897. Når du var 
ferdig utdannet, søker du til NMS for å bli antatt 
som lærerinne i Sør-Afrika. Kallet til å reise ut 
ble tydelig mens du var guvernante i Rosendal. 
Det ble knust av din dårlige helse, men du mistet 
ikke motet og snudde kallet til å jobbe her hjem-
me. Å være lærerinne på Kampen krevde sin 
kvinne, og jeg kan se for meg at du møtte elevene 
med respekt og ønsket å gjøre hverdagen deres 
letter om du kunne.

På bilde på veggen utstråler du myndighet 

og mildhet på samme tid, og de som kjente deg 
og møtte deg, sier noe av det samme. Et annet 
trekk ved deg var arbeidsglede og arbeidskapa-
sitet. Ditt engasjement medførte mange timer 
på styremøter og arrangementer i mange sam-
menhenger. Du hadde en egen evne til å vinne 
andre for det du trodde på og skape interesse for 
de sakene som du brant for. Når jeg leser brevene 
dine og dine hilsener og årsrapporter fra LMF, så 
understreker du kallet fra Gud om å danne LMF 
og ikke minst at det er ved hans hjelp organisa-
sjonen lever videre.

Helt fra begynnelsen satte dere søkelys på to 
viktige søyler: Bønn og frivillig gave. Og disse 
søylene lever vi etter den dag i dag.

Jeg er blitt fortalt at du reiste rundt i hele Nor-
ges land enten med tog eller på sykkel og dan-
net barneforeninger og LMF grupper. Du var et 
menneske som satte spor etter deg i mennesker 
du møtte. Mitt inntrykk av deg er at du er frimo-
dig og du har tillit til Gud og mennesker.  I ditt 
første brev skriver du sammen med de 4 andre 
stifterne følgende: «LMFs maal er at vække og 
at uddybe troeslivet hos medlemmerne og at 
knytte lærerinder sammen i bøn og arbeide 
for Guds riges sag. Det første, største og vig-
tigste missionsarbeide er bønnen.» Litt lengre 
nede i brevet skriver dere: «Saa vil LMF ogsaa 
samle bidrag til missionen».

I et jubileumsår er det verdt å spørre seg: Har 
vi forvaltet arven etter deg på en god måte? Fort-
satt samles lærere til fellesskap, bønn og giver-
tjeneste og fortsatt bidrar LMF med solide gaver 
til mange misjonsorganisasjoner. Sammen har 
LMFere siden 1902 gitt kunnskap om Jesus til 
hele verden. 

Jeg vil si deg en stor takk for ditt store engasje-
ment, glød og hengivenhet i bønn slik at LMF ble 
dannet og fortsatt bringer arven din videre til nye 
lærere og nye mennesker verden over. 

HISTORISK FORBILDER 

De som gikk foran
Daglig leder i LMF, Inger Marie A. Oppegård, sender en takk

til noen av kvinnene som fikk foran og brøytet veien.
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Hjørdis Rogstad 
(1929-2002)

Følgende sto å lese i 
Misjonshilsen nr 6. 1977: 
«I august begynte et nytt 
kapitel i LMFs 75 årige 
historie. Forbundet fikk 

da sin første ansatte sekretær. I 1948 fikk vi vår 
første ansatte kasserer, og nå er tiden kommet 
til sekretær. Vi har bedt meget for denne saken. 
Gud har hørt vår bønn, sekretæren er på plass, 
og nå må vi huske å takke. Hjørdis Rogstad he-
ter hun, og mange av dere har stiftet bekjentskap 
med henne tidligere. Høsten 1972 besøkte hun 
en del LMF-grupper. Hjørdis har vært lærer for 
misjonærbarna i Addis Abeba i NLMs tjeneste».  

Hjørdis har i samme bladet følgende hilsen til 
Misjonshilsen sine lesere: «Gå i dag og arbeid i 
min vingård (Matt 21,28). Disse ordene var det 
som møtte meg den første dagen jeg skulle begyn-
ne på LMF-kontoret. Det kjentes som en bekref-
telse for meg at det var Herren selv som nå har 
overførte meg til en annen teig i sin vingård». 

Det ble to år før hun ble kalt til ny tjeneste i 
Kenya som lærer. Etter hjemkomst i 1983 fortsatt 
hun som landssekretær til 1996.

Hjørdis kjente gruppene og hun kjente med-
lemmene. De opplevde hennes varme og enga-
sjement. I møtereferat fra grupper som har hatt 
besøk av Hjørdis står det ofte at hun var inspi-
rerende å høre på. Hun fortalt varmt fra Etiopia, 
Kenya eller Israel. 

I minneordet i Misjonshilsen nr. 9. 2002 skriver 
daværende formann Karen Andrine Flatø følgen-
de om Hjørdis og hennes tjeneste i LMF: «En av 
våre viktige brikker er tatt ut av spillet. Hjørdis 
kjente så mange av medlemmene våre. Hun visste 
når noe skulle feires. Hun hadde omsorg for den 
enkelte. Mange sørger nå over tapet av en venn 

og en forbeder. Hun blir savnet også i LMF i Nor-
den. Mange hadde et forhold til Hjørdis. Etter at 
hun sluttet som landssekretær tok hun over som 
formann da det ble vanskelig å finne en aktuell 
kandidat. Også her fikk hun være med og sette 
sitt preg på organisasjonens arbeid, ikke minst 
gjennom landsmøtene. Vi skal føre stafettpinnen 
videre i takknemlighet for den hun var og for det 
hun gjorde».

Randi Ingwardo 
(1927-2013)

Hun kom hjem fra Kina 
som 10 åring, og kjærlig-
heten til Kina og det ki-
nesiske folk preget Randi 
resten av livet. Hun reiste 

ut på besøk og det var alltid spennende, men også 
litt vemodig å høre henne fortelle om sitt møte 
med barndomslandet.

Hun tok lærerskolen og videreutdannelse i spe-
sialpedagogikk og ungdomspsykiatri. Hun hadde 
et stort hjerte for de barna som sleit og som 
trengte litt ekstra. Hun nådde langt på dette fel-
tet og fikk tillit og respekt fra elever og kollegaer.

Randi ble tidlig medlem av Oslo LMF og etter 
hvert kom hun inn i LMFs landsstyre og siden 
var formann i ni år. Siden ble hun også med i Bæ-
rum-gruppa og delte sitt engasjement der også.

Randi var meget dyktig og styremøter og lands-
møter var nøye planlagt. Hun var opptatt av kva-
litet og orden. Grundig og dyptpløyende arbeid 
med store og små saker. Store deler av sin fritid 
ble brukt på LMF i mange år. Hennes ledere i 
Misjonshilsen ble lest og verdsatt av mange. 

Hun satte spor hos de menneskene som hun 
møtte og som hørte henne formidle Gudstro, 
bønn og ikke minst om sitt kjære Kina. 

HISTORISK FORBILDER 
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Send løsningen sammen med navn og telefonnummer til laermisj@laermisj.no eller per post til LMF, 
Gjennestadtunet 85, 3060 Stokke innen 1. september og bli med i trekningen av to Flaxlodd! Vinneren 
blir kontaktet og annonsert i neste Misjonshilsen. Kryssordet er laget av Steinar Aksnes, Ålesund.
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Kontor- og postadresse:
Gjennestadtunet 85

3160 STOKKE
Tlf.: 41046934

E-post: laermisj@laermisj.no
Nettside: www.lmisj.no

Følg oss på Facebook

Daglig leder: 
Inger Marie A. Oppegård

laermisj@laermisj.no

Informasjonsmedarbeider:
Oddrun F. Amundsen, 
oddrun@laermisj.no

Landsstyreleder: 
Anne Lise Bakken, 
alba58@online.no

Misjonshilsen:
Utgiver: LMF

Redaktør: 
Inger Marie A. Oppegård

Grafisk design:
Redaksjonsrommet AS

Trykk: 
Erik Tanche Nilsen AS, Skien

LMFs gavekonto:
3000 15 38094

Vi gir blant annet støtte til 
17 misjonærlønninger

i disse organisasjonene:
NMS (5), NLM (4), Normisjon (3),

DNI (1), DELF (2)

Du kan vippse din gave til LMF på 

104032

La oss bli flere i LMF!
Vet du om noen som kunne likt å høre mer om LMF? 
Tips oss gjerne, så kan vi sende ut mer informasjon! Send 
oss navn eller be dem ta kontakt på mail/telefon.
Tlf: 41046934  Mail: laermisj@laermisj.no

Innsamlingsbøsser
Giverglede er og har vært en av pilarene i LMF sitt arbeid 
i 120 år. Trebøssa tilhørte Oslo LMF fra begynnelsen, og 
den sorte har tilhørt Kristiansand LMF. 

LMFere har gitt med glede. Pengene som er blitt sam-
let inn, setter spor i de som gir og i de som tar imot.
Sammen gir vi kunnskap om Jesus til hele verden!

120 år



Nordiske ledere møtes i 1926, Nyborg Strand i Danmark
Fra venstre: Frøken Olga Paulsen, Danmark, fru Anna Petterson, Sverige

og frøken Henny Dons, Norge

LMF er viktig for kollegafellesskapet. 
Kristne lærere vet om hverandre.

S. Ask 2017

”


