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“Gud, du er rik”
«Gud du er rik! Din godhet er stor, din miskunnhet tar ikke slutt.» Denne salmen ble sunget
under årets sommermøte for LMF på Rønningen
i Oslo. Takk til alle dere som kom! Takk for bibeltimer, misjonsinformasjon, fellessang, bønnefellesskap, gaver til LMF, møtene med hver enkelt
av dere og all praktisk tilrettelegging slik at vi
som var der, fikk gode dager.
Og nå kan vi med frimodighet synge avslutningsstrofen på sangen: «Gud du er rik!» Den
lyder slik: «Så går vi frimodig i tjenesten inn, i ly
av din utstrakte arm.» Vi har fått mat for sjelen,
og vi kan med frimodighet dele det videre. Mye
av innholdet på sommermøtet blir presentert i
Misjonshilsen. Så om du ikke hadde anledning til
å være der, så får du lese om dette i bladet vårt.
Etter et besøk hos legen i vår, fikk jeg beskjed
om å gå mer tur. Jeg har gått mye hver dag, men
de fleste steg var innendørs. Beskjeden var at jeg
måtte gå ute, og så fort at jeg ble svett på ryggen.
«Dette vil gi deg helsegevinst og overskudd,» sa
legen.
Jeg fant nye arenaer å bevege meg i. Hver mandag formiddag er det en gruppe damer, mange
enker, som går tur. Tempoet er så pass at det blir
trim, men samtidig går vi ofte og snakker sammen, to og to. Det er fint. Bygda kjenner meg,
og vet hva jeg står for, så på disse turene blir
turgåerne fortrolige og frimodige. De deler sorger og gleder, og jeg får frimodighet til å være den
jeg er sammen med dem.
Så har jeg oppdaget «Stolpejakten.» Her skal
man lete etter «stolper» med hjelp av et kart på
telefonen, ta bilde av stolpen, og man får tildelt
poeng. Jeg har gått mye i fjellet i sommer på
«stolpejakt». Noen ganger har det vært veldig
tungt. Jeg har et mål for øyet, men tror ikke alltid at jeg klarer å nå toppen. På disse turene går
jeg ikke alene, så da ber jeg frimodig mannen
min om å ta hånden min og hjelpe meg opp den
siste kneika. Og vi klarer det sammen, gang etter gang. Vær frimodig og be om hjelp i bratte
bakker, i hverdagslivet og i åndelige spørsmål.
Vær frimodig og tilby hjelp til noen som strever.
Man blir så takknemlig når man går og ser alt det

LEDER

Styreleder Anne- Lise Bakken

Gå med frimodighet til
nye arenaer

vakre Gud har skapt. Det er duftende blomster
og trær, vakre sommerfugler, dyr og fugler, fjellformasjoner, elver og vann. Det er lett å forstå at
Anders Hovden sin salme «Fagert er landet du
oss gav, Herre, vår Gud og vår Fader» er blitt til
etter slike opplevelser.
Når jeg går, har jeg ofte med meg et sitat, et minneord, et salmevers eller et dikt som jeg går og
grunner på, eller jeg bruker tida til å be for saker
som opptar meg, for bygda jeg bor i og for landet
vårt. På den måten kan jeg vende tilbake med
nye krefter for kropp og sjel.
Jeg har fått med meg en stevnedag i sommer,
hvor vers 4 i 1. Joh 4 ble sitert flere ganger.
«For han som er i dere, er større enn han som
er i verden.» Dette sitatet har vært med meg
på mange turer. Dette verset er fullt av kraft og
løfter om å gå på og med Guds ord, og det oppfordrer oss til å være:«Frimodig i tjenesten.»
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Guds historie og vår historie
Bibeltime nr. 1 under Sommermøtet 2022
Holdt av Anne Mari Topland, pastor i Frikirken.

Teksten er hentet fra boken: «Han som ser meg» Luther Forlag (2017) gjengitt med tillatelse

I hans varetekt
«Du er en Gud som ser meg.» 1 Mos 16,13
Han som ser meg
Historien hun forteller, er ikke til å tro. Ingenting var hun. Ingenting. Eller kanskje var det nettopp en ting hun var. Som noen eide, og kunne
gjøre med som de ville.Han som eide henne, var
farao. Hun var i hans varetekt som slave i hans
hus, men et navn hadde hun. Hennes mor hadde
gitt henne navnet Hagar. Hun var født som slave,
levde som slave og skulle dø som slave. Et liv i en
annens makt.
En dag ble Hagars liv snudd opp ned. Hun ble
revet fra sitt kjente hverdagsliv da farao ga
henne bort som en gave, eller som en annen
vare. Sammen med andre slaver, kveg og rikdommer ble hun gitt til nomaden Abram og
hans kone Sarai. De hadde andre skikker og
snakket et fremmed språk. Hun ble sendt med
karavanen over ørken og ødeland. Språket,
måten å leve på, maten; alt var fremmed. Helt
overlatt til det fremmede og i en fremmed
kvinnes varetekt skjøttet Hagar sine oppgaver,
dag etter dag. Sarai ble både Hagars redning og
forbannelse.
Barnløsheten var Sarais forbannelse. Den guden
de tilba, hadde lovet mannen hennes, Abram, en
slekt så stor at ingen kunne telle den. Men Sarais
morsliv var stengt. Ingen sønn. Ingen som kunne
bane vei for denne slekten. Skammen la seg tung
over henne og preget hele nomadeflokken.
Sarais håpløshet åpnet for muligheter og håp for
Hagar. Fra fornedrelse og vanskeligheter ble hun
løftet opp til øverst på rangstigen. Helt uventet
ble hun gitt til Abram som hans kone, og i hans
varetekt skulle hun gi ham og Sarai håpet og
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livet gjennom å bære hans barn. Da hun lukket
øynene, kunne hun se for seg fargene, lysene.
Kjenne duften av krydrede og smakfulle retter hun tidligere bare hadde drømt om. Høre
musikken og se glimt av lysene som skinte. Føle
det myke silkestoffet som klynget seg så deilig til
kroppen hennes. Se alle blikkene som festet seg
ved henne. Oppleve følelsen av å kunne gå med
rak rygg. Vakker. Ren, før hun ble brukt som
middel til å oppfylle Guds plan.
Abram kom til henne, igjen og igjen, og snart
var det synlig, det lille barnet hun bar på.
Hvordan det myknet og endret Abram! Han
stelte med henne og ventet på barnet med glede
og takknemlighet. Hagar fikk høre om og forstå
at det var en gud som hadde gitt henne barnet,
for å velsigne Abram og hans slekt, og hele jorden. Det var for stort til å fatte, og det var for
godt til å være sant.
Det var for godt til å være sant. Det var sant bare
et øyeblikk. De månedene det varte, kunne hun
ha basert resten av livet sitt på. Hun skulle føde
Gleden, Lykken og Framtiden. Abram visste ikke
hva godt han kunne gjøre for henne, hun som
sørget for at Guds løfter skulle bli oppfylt. Fra å
være ingenting ble hun redningen.
Så var det brutalt over. Sarais hardhet og misunnelsen som var tydelig for alle, måtte få sitt utbrudd. Når det rant over, da var det over. Abram
var en mann uten kraft, og i sin kvinnes vold.
Og han lot hennes vold renne over. Hagar visste
ikke annen råd enn å komme seg unna. Så hun
løp. Hun løp og løp. Og stoppet først da kreftene
tok slutt.
Hun lå der utmattet ved kilden. Tom. Men også
fylt – av dette nye livet som levde sitt eget liv i
henne. Håpløs, men med håpet sparkende i seg.
Da kom han, han som skulle komme til å ivareta

henne og la henne finne mot til å reise seg igjen
og leve det vanskelige livet. Herrens engel fant
henne. Han hadde lett, og han fant henne. Han
sa navnet hennes: «Hagar, Sarais slavekvinne,
hvor kommer du fra, og hvor går du hen?»
Denne fortellingen er antakelig 3800 år gammel,
og vi finner den midt i det som kalles fedrehistorien: fortellingene om da Gud velger seg ut
en mann og en slekt som skal bli til det jødiske
folket som verdens frelser skal bli født inn i.
Hagar er virkelig ikke hovedpersonen i fedrehistorien. Hun er verken mann eller jøde. Hun er en
egyptisk slave som blir brukt da Abram og Sarai
prøver å tvinge fram en løsning på Guds løfter.
Det var ikke «Guds plan», det var et feilspor.
Hvorfor beholdt jødene denne historien i århundrer, og nedtegnet den i sine skrifter? Den kunne
ha blitt dysset ned og glemt, slik at Abraham
kunne ha fremstått med større verdighet og trofasthet til Guds løfter. Hvem lyttet til den utenlandske slavekvinnens fortelling og brakte den
videre? Og hvilken betydning har det for oss at
nettopp denne historien er blitt fortalt og bevart?
«Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra,
og hvor går du hen?»

henne, fikk et navn som til alle tider ble knyttet til Hagars møte med Gud og seg selv: Lahai-Ro’i-brønnen, «brønnen til den levende som
ser meg». Der reiste Hagar seg, gikk tilbake til
det vanskelige livet og visste at hun var i Guds
varetekt. Komme det som komme ville.
Møtet med ham gav hennes livsfortelling et nytt
tolkningspunkt. Hun var ingen ting. Hun var et
oppreist menneske som hadde fått et glimt av
ham som ser henne. I hans varetekt kunne hun
leve. Samme hva som ventet henne.
Her leser du selv historiene om Hagar:
1 Mos 12,14–16 og 13,1,1 Mos 16,1–16, 1 Mos
21,1–21
Å bli sett, omfavnet og utfordret: Spørsmålet
Herren stiller Hagar, er det samme som terapeuter og coacher i vår tid stiller: «Hvor kommer du
fra, og hvor går du hen?» Hun blir sett, hun blir
omfavnet, og hun blir utfordret.
Menneskets grunnbehov er å bli sett, omfavnet og
utfordret, sier psykolog Erik H Erikson.

Hun er sett – og gjenkjent – som den hun er.
Gud vet hvor hun er, han er der, og han har omsorg for henne. I stedet for raske løsninger eller
fordømmelse, kommer han med spørsmål som
får henne i tale om sitt liv, lar henne ha eierskap
til sin fortelling.

Å bli sett er å bli lagt merke til og bli forstått
som den man er. Å bli omfavnet handler om å bli
møtt med aksept, vennlighet og kjærlighet for
den man er, og ikke bare for solskinnsutgaven.
Å bli utfordret både til å gå videre, til å vokse
og strekke seg og til å ta oppgjør med ting for å
komme seg videre.

«Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min», svarer hun
enkelt. Så gjerne vi ville ha hørt hennes skrik om
urettferdigheten, om at hun ble brukt og bærer
konsekvensene av at mennesker prøver å fullføre
Guds plan med egne midler. Men det vi får gjengitt i teksten, er denne innrømmelsen.

Og her er kanskje svaret på hvorfor fortellingene
om Hagar er bevart: Gjennom at hun fikk et
glimt av han som så henne, får vi et glimt av
hvem Gud er – vi får se hans omsorg for enkeltmennesker midt i hans store plan for menneskeheten.

Hagar får utfordringen om å vende tilbake til
Sarai og Abram og alle vanskelighetene. Til å
gå inn i livet sånn som det er, med alt det det
innebærer. Men alt vil ikke være som før. Noe
grunnleggende er endret. Hagar har fått en ny
forståelse av virkeligheten og seg selv. Fra å være
en slave og et middel for å oppnå andres behov,ser hun at hun er et menneske som er sett av Gud.
Gud oppsøkte henne, så henne, omfavnet henne
og utfordret henne: «Du er en gud som ser meg»,
sier Hagar i fortellingen, og hun spør seg selv:
«Har jeg virkelig sett ham som ser meg?».
Hun må ha fortalt andre om opplevelsen ved
brønnen, og noen har tatt vare på fortellingen
og gitt den videre. Brønnen der Gud oppsøkte

Bibeltimeholder Anne Mari Topland
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Jeg ble glad!
Infomedarbeider i LMF, Oddrun Flaat Amundsen i samtale med Åse Røsvik de Vargas.
Vi var heldige under årets sommermøte å ha besøk
av flere av våre utsendinger. En av dem som har vært
med i mange år, er Åse Røsvik de Vargas. I 30 år har
hun bodd i Ecuador, først ansatt i Santalmisjonen,
senere Normisjon. De siste, nesten 13 årene, har hun
også vært utsending for LMF.
Når vi setter oss ned for en prat, er det første jeg
lurer på, hvordan hun fikk kallet til å bli misjonær?
Åse sier at det var allerede i 10-årsalderen da hun
var på leir. Det var da tanken fikk feste og den fulgte
henne gjennom aktive år i skolelaget og videre som
leder for kristenrussen i Volda. Hun opplevde den
kristne sammenhengen som meningsfylt og hun har
alltid sett misjonsmark over alt, også i Norge.
Men hvorfor ble det Ecuador?
Åse utdannet seg til lærer og arbeidet en tid i skolen, senere i KFUK/M, før neste skritt ble å søke en
lærerstilling i Nepal som Santalmisjonen utlyste.
Den fikk hun ikke, men ikke lenge etter ble hun oppringt av Santalmisjonen, om hun kunne tenke seg
jobb som lærer for norske misjonærbarn i Ecuador?
Det syntes hun var spennende og takket ja. Det var
ingen forberedelsestid, ting gikk fort. «Det var bare
å stupe ut og lære underveis», som Åse sier. Etter 4
år giftet hun seg med Patricio Vargas fra Ecuador,
fortsatte som lærer og ble etter hvert rektor på den
norske skolen.
Da Åse ble utsending for LMF i 2009, hadde hun
allerede i flere år arbeidet som landkoordinator/
direktør for Normisjons virksomhet i Ecuador. I den
tjenesten fikk hun godt innblikk i alt arbeidet misjonen var involvert i. Det var administrasjon og ledelse
av arbeidet. Mange program skulle avsluttes og noen
videreføres av lokale folk. På denne tiden og videre
framover, jobbet misjonærene mest som medvandrere og jobbe sammen med de lokale.
Hva betydde det for deg å bli LMF-utsending?
«Jeg ble glad!» På den tiden var det så godt å få
gjenopprettet en norsk gruppe som fulgte arbeidet.
Å få nye faste forbedere betydde veldig mye. Det å få
komme med «flytende» informasjon om det arbeidet
en selv står i, har vært fint og betydningsfullt. Bønnebrevene er også gode i denne sammenhengen. Det
er kort og enkel måte å få legge fram bønnebehov
på. Økonomien i det å være LMF-utsending betydde
selvsagt også noe.
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De siste årene har Åse konsentert seg om oppfølging
av Tamboskolen, for å støtte de kristne lærerne der,
bruke tid til å støtte den kristne og sosiale profilen
gjennom en fadderskapsordning blant annet. Dessuten det å kunne bruke tid som rådgiver og samtalepartner med de lokale i en tid med utfasing av Normisjons virksomhet, der de lokale tok beslutningene.
Hvordan er det med kristne fellesskap?
Åse forteller at det er mange gode kristne fellesskap,
små på 15 – 60 medl. og flere store også, men det
er ingen stor, sterk luthersk kirke. Den lutherske
kirken er en minoritetskirke i et land hvor den katolske kirke er majoritetskirken i Ecuador. Det er en
utfordring at migrasjon fører til svinn av ledere og
lederemner. Likevel, vi må huske at det er Guds kirke
og ikke misjonens. Gud har omsorg, drømmer og
visjoner for kirken.
Hva har vært den største gleden og på den annen
side, største utfordringen med tjenesten i Ecuador?
Den største gleden har vært å få jobbe tett med tjenesten i kirken og bibelinstituttet. Å leve med det
som er vanskelig, mange nedturer, avviklingen av
misjonens arbeid både praktisk og organisatorisk har
vært det mest utfordrende.
I mai i år ble Åse pensjonist og avslutter dermed tiden som utsending for LMF. Jeg spør henne om hun
har noen tanker om LMFs framtid?
Hun svarer at hun har tro på LMF. Det er så mange
engasjerte og hun håper det kommer nye til. Det å
ha lokalt fellesskap som deler engasjement og ber for
det de er opptatt av, har stor betydning.

Bønnestund

«Ta tid til å bede, søk stillhet og ro»

Høsten er stor, men arbeiderne få.
Be derfor høstens herre sende ut
arbeidere
for å høste inn grøden sin.

Matt 9,37 b-38

Alle LMF- utsendingene, deres arbeid rundt i verden
Alle gruppene rundt omkring i landet
LMF på Madagaskar
Alle prosjekter som får LMF sin økonomiske støtte
Misjonærbarna ute og hjemme
Gruppelederne
Enkeltmedlemmene
Økonomien i LMF
LMFs landsstyreleder, landsstyre og de ansatte.
LMF i de andre nordiske landene
Alle LMFs samarbeidsorganisasjoner /-kirker
Fred i Midtøsten
Storting og regjering
Kongen og hans hus
Sommermøtet 2023, Ansgarskolen, Kristiansand
Be spesielt for prosjekter og personer som er nevnt
i dette bladet
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SOMMERMØTE 202

RØNNINGEN FOLKEH

Jubileumskomiteen setter opp utstilingen. Fv:
daglig leder Inger Marie, Jorunn Lemvik, Mari
Eikli og Tone Warhuus.

Årets sommermøte ble avholdt på Rønningen
folkehøgskole i Oslo med vel 130 deltakere fra
fjern og nær.
Det flotte sommerværet satte en fin ramme for
arrangementet som åpnet med middag og påfølgende åpning av jubileumsutstillingen – LMF
120 år.
Jorunn Lemvik og Tone Warhuus, hadde sammen med daglig leder Inger Marie og nestleder
i styret, Mari Eikli, laget en interessant utstilling
som gikk i ti-års bolker fra 1902 og fram til i dag.
Etter åpningen fikk vi en fin panelsamtale om
hva LMF har betydd og betyr for utsendinger og
medlemmer. Daglig leder snakket med tre LMFmedlemmer i ulik alder, der to av dem har vært
utsendinger.
Kveldsmøtet åpnet med velkomst ved styreleder Anne-Lise Bakken og solosang av Merete
Arnevåg. Det var hilsener og gaveoverrekkelser
fra dansk LMF ved Peter Lanting og fra finsk
LMF ved styreleder Tuija Riita Heiskanen. Vår
utsending Dagrunn holdt kveldens andakt om
Gud som er, om tro og tillit og Guds lovnader
til oss. Det var allsang og senere vitnesbyrd ved
Ruth Kari Topland,utsending i Japan, om frimodighet til å være knust, til å trenge hjelp. Det
var en kveld for refleksjon på flere plan.
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Panelsamtale ledet av daglig leder. Paneldeltakere
Torhild R. Sanna, Tone Warhuus, Stina A. Neergaard

Både fredag og lørdag var vi samlet til morgenbønn før frokost. En god start på dagen. Etter
frokost var det bibeltime med Anne Mari Topland, pastor i Frikirken og fungerende generalsekretær i Bibelselskapet. Fredag var temaet Guds
historie og vår historie, vi er alle tråder i den
store veven. Lørdag handlet det om møteplasser.
Hvor møter vi Gud gjennom personer, hendelser,
tider og steder? Hun utfordret oss til å være oppmerksomme og lydhøre!
I fjor hadde vi en komprimert generalforsamling
som kun inneholdt valg og 3-årsrapporter fra
landsstyret. Lovendringer som stod på agendaen,
ble utsatt til i år for å sikre demokratiet i LMF.
Disse lovendringene ble derfor behandlet fredag.
Det ble noe debatt om enkelte paragrafer, men
de fleste ble enstemmig vedtatt. Forhandlingene
ble stødig ledet av Ragnhild L. Knotten og Anders Ruud.
Etter lunsj og avsluttede forhandlinger, ble det
tid til å nyte det flotte været før programposten
«Møt en utsending» gikk av stabelen. Det var syv
ulike å velge mellom: Fra Japan, Midtøsten, Estland, Frankrike, Etiopia, Mali og Ecuador.
Det ble gode møter mellom utsendingene og
LMF-ere med misjonsinformasjon, spørsmål og
svar.

022, 120årsjubileum

KEHØGSKOLE, OSLO
Fotograf: Oddrun Flaat Amundsen

Artist Jan Tore Saltnes sang på festkvelden

Ivrig samtale med vår finsk gjest: Tuija Riita
Heiskanen, Mari Eikli og Anne T. Hansen

Misjonærer foran som leser Johannes 3.16 på 21 forskjellig språk.
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Dirigentskapet under
behandling av LMFs
lovendringer, Anders
Ruud og Ragnhild
Ljøkel Knotten

Offermøtet fredag kveld ble ledet av Mari Eikli som vektla det store LMF er med på – å gi
kunnskap om Jesus til hele verden. Åse Røsvik
de Vargas og Guri Enger ble behørig takket for
innsatsen etter mange år som utsendinger. Guri
Enger delte fra sitt mangeårige arbeid med bibeloversettelse i Mali som har krevd tålmodighet,
utholdenhet og tillit til Gud. Hun rettet en stor
takk til alle LMF-ere for all forbønn, interesse og
omsorg. Det ble gått offervandring og Joh. 3.16
ble framsagt på 21 (!) ulike språk. Av alle tilstedeværende var det 45 tidligere og nåværende
misjonærer, et flott skue med mange av dem i
«sitt» lands klesdrakt.
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Deler av forsamlingen.

Etter bibeltimen og fruktpause lørdag, benket vi
oss for å lytte til møtets misjonsforedrag som ble
holdt av Kristin Norseth, førsteamanuensis ved
MF. Hun snakket meget engasjert om oppstarten
av LMF for 120 år siden. Hvordan sterke kvinner
gjorde seg gjeldende i organisasjons- og samfunnsbygging fra midten av 1800 -tallet og framover 1900-tallet. I denne sammenhengen la hun
vekt på LMFs markerte lederskikkelse Henny
Dons og hva hennes innsats betydde i mange tiår.
Norseth satte LMF inn i en historisk sammenheng og pekte på utfordringer vi står midt oppe i
med sekularisering og ateisme.
Etter en velsmakende lunsj, ble det busstur for
besøk på Munch-museet for noen, andre hadde en guidet rundtur i sentrale Oslo, mens en
del foretrakk å koble av på Rønningen. Det fine
været varte ved, så vi var heldige og fikk se hovedstaden fra sin mest sommerlige side.
En glad og pyntet forsamling satte seg senere til
bords og ble ønsket velkommen til festmiddag av
landsstyreleder Anne-Lise. På menyen stod toast
med skjærgårdssalat, ovnsbakt svineknoke med
rotmos og rørte tyttebær og til dessert pannacotta med blåbærmousse. Et nydelig måltid midt
i blinken for en jubileumsfeiring! Når måltidet
i tillegg ble «krydret» med noen gode historier
i pausen før desserten, var feststemningen på
plass. Festkvelden ledet av landsstyremedlem
Svanhild Ask, fortsatte i aulaen med prolog,
sang, vitnesbyrd fra vår utsending i Midtøsten og
festtale ved tidligere generalsekretær i Normisjon, nå direktør i IKO, Anna Birgitte Langmoen
Kvelland.

Ragnhild L. Knotten kom med hilsen og gave fra
Søndagsskolen Norge og NORME (Norsk råd
for misjon og evangelisering) og det var hilsen
og gave fra SMR (Sykepleiernes Misjonsring) ved
Hilde Masvie Ydstebø.
Tenoren Jan Tore Saltnes gledet oss med god
humor og sang i et par omganger og fikk hele
forsamlingen med seg i et fengende gospelpotpourri.
Så opprant sommermøtets siste dag. Etter
frokost og utsjekking samlet vi oss til gudstjeneste i skolens aula. Inger Marie og landsstyremedlem Liv Jorunn Koller forrettet gudstjenesten, mens vår utsending i Estland, Magne
Mølster, holdt dagens preken. En fin gudstjeneste
med fokus på tilgivelse og forsoning der vi også
fikk gå til nattverd.
Det hele ble avsluttet med takk til medlemmene
i landsstyret for arbeidet både før og under sommermøtet, til utsendingene som var der med
sine bidrag og ikke minst til alle deltakerne som
ER LMF. Anne-Lise Bakken takket på vegne av
landsstyret, daglig leder for det store arbeidet
hun hadde nedlagt for å få jubileet og sommermøtet vel i havn. En stor takk gikk også til Rønningen folkehøgskole for utmerket service og
forpleining under hele arrangementet.
Årets sommermøte var tradisjonen tro til glede,
inspirasjon og ettertanke for alle frammøtte og
en fin markering av LMFs 120-årsjubileum.
Skrevet av Oddrun Flaat Amundsen
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Bibeloversettelse til
saafi-saafi i Senegal
Skrevet av Agnes Lid, daglig leder i Wycliffe
Oversettelsen av Bibelen til saafi-saafi, et minoritetsspråk i Senegal, er kommet så langt at en
stor milepæl er i sikte. Innen litt over 2 år håper
vi at hele Det nye testamentet er ferdig, sammen
med et lite utvalg fra Det gamle testamentet.
Oversetterteamet samarbeider digitalt; Hillebrand Dijkstra er i Norge, og saafi-medarbeiderne arbeider fra sine hjemmekontor i Senegal.
Heldigvis fungerer dette godt.
Oversettelsesarbeidet følger en bestemt prosess,
der det blir skrevet utkast som igjen blir gjenstand for drøfting i teamet, før det blir gjennomgått av andre saafi-folk for å se om meningen i
teksten kommer klart frem. Siden må teamet
vurdere innspill og forslag til justeringer, helt til
et endelig utkast er klart til ekstern konsulentsjekk.
I dette halvåret ble 2. Korinterbrev, 1. og 2. Tessalonikerbrev, 1. og 2. Peters brev og 1. Johannes’
brev godkjent av ekstern eksegetisk konsulent. I
tillegg er Romerbrevet gjort helt ferdig til konsulentsjekk, noe som etter planen skal skje i slutten
av august.
Oversettelsesarbeidet er fortsatt helt i rute. De
fire siste bøkene som skal oversettes, er Galaterne, Filipperne, Efeserne og Kolosserne. Teamet
har kommet godt i gang med Galaterbrevet, og
forventer å bli klar for konsulentsjekk for alle fire
brevene i desember i år.
Det tok en stund etter at Jesusfilmen på saafisaafi var blitt ferdig rett før nyttår, før den ble
frigitt for framvisning, men det skjedde til slutt
rett før påske, og filmen blir nå vist i landsby
etter landsby.
1. Mosebok ble også ferdig til publikasjon rett
før nyttår, og en saafi-gruppe som kaller seg
«Jesu venner» har tatt på seg å få teksten publisert både på trykk og på nettsiden vår. Den skal
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lanseres både med
latinske bokstaver
og med ajamiskrift. Ajami er
arabisk skrift tilpasset afrikanske
språk, noe de er
vant med fra annen religiøs litteratur. Det er en stor jobb for saafi-medarbeiderne
å klargjøre tekstene, og første gang de prøver seg
på noe slikt. Derfor tar det tid, men i juni ble et
første eksemplar produsert slik at noen av «Jesu
venner» kan se gjennom og gi tilbakemelding.
Aliou, som reiser omkring i landsbyene med tekstene vi har oversatt, har alt funnet fire religiøse
ledere som er villige til å lese gjennom første eksemplar av ajami-versjonen når den kommer ut.

Forklaring på Ajami:
Ajami , which comes from the Arabic root for
foreign or stranger, is an Arabic script used for
writing African languages, particularly those of
Mandé, Hausa and Swahili, although many other
African languages are written using the script, including Yoruba, Mooré,and Pulaar. It is considered
an Arabic-derived African writing system. Since
many African languages include phonetic sounds
and systems not found in the standard Arabic
language, an adapted Arabic script is used to transcribe those sounds not normally found in Arabic.
Simiar modified Arabic scripts exist in Iran, South
Asia, and Southeast Asia.
www.wikipedia.com

LMF støttet dette prosjektet
med kr 100.000 i 2022

Lærernes Misjonsforbund gir barn på
Filippinene en sjanse!
Skrevet av Magne Stuerød, Misjonsalliansen
Filippene er et vakkert land i Stillehavet med
7641 øyer. Det er et jordbruksland med en befolkning på 100 millioner. Halvparten av befolkningen er under 10 år. Misjonsalliansen har vært
på Filippinene siden 1976.

LMF støttet dette prosjektet
med kr 90.000 i 2022

Målet er å leve ut det kristne evangeliet i handling, ved å gjenreise mennesker og inkludere
dem i fellesskapet.
LMF støtter i år arbeidet med å få barn som har
falt ut av skoleløpet, tilbake på skolen. I tillegg
støttes lokale skoler med materiell og kursing av
lærere. Barna får en sjanse til en trygg oppvekst
og med den skolegangen og støtten de har krav
på.
Med økonomisk støtte og forbønn fra dere, har
Misjonsalliansen så langt i år fått oppsøke barn
som ikke har mulighet til å gå på skolen, fordi de
må hjelpe familien med å skaffe inntekt. Gjennom feltarbeidet ser man en sterk økning i antall
barn som har droppet ut av skolen. Pandemien
har gjort at barn i fattige områder har blitt enda
mer sårbare og utsatte. Fattige familier har blitt
fattigere, og må sende barna ut på jakt etter mat
og penger. Derfor er det så viktig at de nå får
sjansen de har rett på. Sjansen til å være barn.
I år har Misjonsalliansen fått hjulpet lokale skoler med alternativ utdanning. Gjennom oppfølging, tilpasset undervisning og økonomisk støtte
til barn og deres familier i de fattigste områdene
på Filippinene. Det langsiktige målet som dere
er med å støtte, er å få barna tilbake på skolen og
samtidig heve nivået på skolene. Med støttespillere som Lærernes Misjonsforbund er vi i gang
med å redusere forekomsten av barnearbeid ved
å engasjere barn i skolealder i utdanning gjennom alternative og formelle systemer.
Tusen takk for støtte og forbønn!
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Møt Molnim Hamadjoulde
Skrive av Konstanse Raen, prosjektkoordinator
Deler med dykk denne helsinga fra Molnim Hamadjoulde - ordførar på Peresletta -som hadde innlegg på
UNESCO konferansen for vaksenopplæring (CONFINTEA VII) 15.-17. juni 2022. Konstanse Raen
har kjent Molnim sidan han som 11 åring kom til
Gadjiwan som analfabet . Leseopplæring på pere vart
starten til høgare utdanning.
Molnim skriv:
Eg er for tida i Marrakech, Marokko, og venter på
returflyet mitt til Yaoundé i morgon. Eg blei invitert
hit i eigenskap av ordfører i Mayo-Baléo kommune,
som er medlemsby i UNESCO’s globale nettverk av
lokale læringsbyar.
Eg skriv til deg denne morgenen, ikkje bare for å
dele eit vitnemål, men også for å uttrykke mi store
takksemd for den livreddande effekten av leseopplæringa de fekk sett i gang på Perespråket.

Molnim held fordrag på
UNESCO konferansen i
Marokko 2022.

Då eg fekk ordet på konferansen, starta eg med å
fortelje min egen historie; at eg som 11-åring og
analfabet, kom til Gadjiwan og der lærte å lese på
morsmålet pere. Det blei starten som sette meg i
stand til vidare skolegang og høgare utdanning. Difor er eg fullt og heilt eit produkt av utdanning og
livslang læring; og er i dag valt til ordførar i min kommune. På slutten av presentasjonen min reiste hele
forsamlinga seg og applauderte, og eg var gjenstand
for nysgjerrigheit resten av konferansen.
Men det betyr og at sidan eg sjølv har dradd nytte
av leseopplæringa på pere for å bli den eg er i dag,
har eg også ei forplikting til å hjelpe til at kvinner,
ungdommar så vel som eldre i min kommune som
ønsker å lære å lese, skal ha moglegheit til det. Du
drog heim, men vær sikker på at eg vil kjempe for å
fortsette å frigjere folk frå analfabetismen!
Eg trur at ved Jesu Kristi hjelp vil eg lukkast i denne
kampen. Så kvar gang du ber, gløym ikkje Molnim og
kommunen vår på Peresletta!
Med beste helsing frå Molnim Hamadjoulde
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LMF støttet dette prosjektet
med kr 30.000 i 2022.

Warm Greetings
from LMF Madagascar
We had finished our committee in Antanifotsy last 29-30 April. Forty three members attended the
meeting committee. Antanifotsy was the new and last areas to follow LMF activities. They were eager
to start up LMF activities.
We organise the futures activities like cours Alpha and diakonal mission each areas, and evangelisation. We help poor people like give breakfast every sunday. They need help to have job.
Actually I practiced Alpha Cours at Farimbona School, because students need help to have good future, and they face big problems about their future. The Board was re elected except the president because she was very old. Thank you for your prayer.

Deltakere på LMF samling i april 2022

Alpha kurs på Farimbona Skole
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LOVER

NYE LOVER VEDTATT AV GF 12. AUGUST 2022

120 år

Lærernes Misjonsforbunds lover.

§ 5 Generalforsamlingen

Vedtatt av Generalforsamlingen 12. august 2022.

a. LMFs høyeste myndighet er
Generalforsamlingen. Den holdes hvert tredje år.

§1 Formål

a. Organisasjonens navn er Lærernes
Misjonsforbund, forkortet LMF.
b. LMFs formål er å spre kunnskap om Jesus til hele
verden

§ 2 Virkemidler

Dette formål søkes nådd ved å inspirere og samle
lærere og andre til kristen misjon ved
a. Forbønn
b. Felleskap med bønn, bibel og misjonsinformasjon
c. Givertjeneste

b. Generalforsamlingen velger Landsstyret(LS)
som består av styreleder og 5 medlemmer og
3 varamedlemmer. En valgperiode er på 3 år.
c. Styreleder velges særskilt ved hver
Generalforsamling og kan gjenvelges 1 gang.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 1
valgperiode og kan gjenvelges 1 gang.
Etter å ha vært ute av styret i en valgperiode, kan
styreleder og styremedlemmene velges på nytt.
De som velges som varamedlemmer til LS, kan
velges som faste medlemmer i inntil to perioder
fortløpende. De som velges som varamedlemmer
i 1 eller 2 perioder først, kan velges som faste
medlemmer i inntil 2 perioder fortløpende

§3 Administrasjon

d. Generalforsamlingen velger en protokollkomite
på 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Komitemedlemmene velges for 1 valgperiode,
og kan gjenvelges 1 gang. Medlemmene kan ikke
inneha andre verv i LMFs sentrale organer.

§ 4 Medlemskap og grupper

e. Generalforsamlingen velger en valgkomite
for 1 valgperiode. Komiteens oppgave er å finne
kandidater til valg av styreleder, styremedlemmer,
varamedlemmer, protokollkomite og valgkomite for
den følgende valgperiode. I forslaget til kandidater
til styret bør begge kjønn være representert.

LMF-kontoret betjenes av daglig leder og det
personell som til enhver tid er nødvendig, inntil 1
1/2 stilling.

a. Lærere og andre som vil arbeide for LMFs formål,
kan være medlemmer.
b. Der flere medlemmer danner en gruppe, bør de
velge et styre eller en kontaktperson. Gruppene har
gjennom sine styrer eller kontaktpersoner kontakt
med LMF-kontoret. Når ny gruppe er dannet,
melder den fra til LMF-kontoret.
c. Grupper som vurderer å legge ned, tar kontakt
med LMF-kontoret.
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Valgkomiteen forbereder og leder valget.
Valgkomiteen består av 5 medlemmer og
2 varamedlemmer. Leder for valgkomiteen
velges særskilt på Generalforsamlingen. Leder,
medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen kan
gjenvelges 1 gang.
f. Valgene(b-c) foregår skriftlig og ved likt
stemmeantall avgjøres det ved loddtrekning
g. Generalforsamlingen gjør vedtak i saker som
landsstyret legger fram.

h. Saker som ønskes tatt opp på
Generalforsamlingen, må sendes LMF-kontoret
innen 1. mars samme år.
i. Medlemmer og LMF-utsendinger som er
påmeldt og til stede på Generalforsamlingen, har
stemmerett. Styreleders dobbeltstemme avgjør ved
likt stemmetall ved andre saker enn valg.

g. I økonomiske saker gir Landsstyret daglig leder
fullmakt til å skrive under nødvendige papirer,
får også fullmakt til å overdra dødsbo til privat
eller offentlig skifte, får fullmakt til å motta
og kvittere for arv i slike bo, får fullmakt til å
delegere myndighet til å delta i skiftesamlinger.
Landsstyreleder holdes løpende orientert.

j. Forandringer i lovene kan bare gjøres på
Generalforsamlingen og da med minst 2/3 flertall.

§7 Kontingent og gaver

§6 Landsstyret

a. Medlemskontingenten fastsettes av
Generalforsamlingen. Dette kunngjøres for
medlemmene gjennom Misjonshilsen i første
nummer etter generalforsamlingen. Medlemmene
betaler direkte til LMF-kontoret.

a. Landsstyret leder LMFs virksomhet og holder
møte minst to ganger i året.
b. Landsstyret ansetter daglig leder og annet
personell.
c. Daglig leder møter i Landsstyret uten
stemmerett. Andre ansatte har møterett
d. Landsstyret velger nestleder blant sine
medlemmer.
e. Landsstyret gjør etter Generalforsamlingens
generelle direktiver, vedtak om anvendelse av LMFs
midler.
Midlene forutsettes brukt fortrinnsvis til lønn
for kvinnelige lærere og andre misjonærer i
undervisningsstilling.
Midler kan også bevilges til fremme av andre
misjonsprosjekt innen undervisning i utlandet og i
Norge.
f. LMFs regnskap fremlegges hvert år. Regnskapet
revideres av registrert revisor.

b. Gaver fra grupper og enkeltmedlemmer sendes til
LMF-kontoret.

§8 Misjonshilsen
LMF gir ut sitt eget blad, Misjonshilsen. Det
blir sendt til medlemmene, LMF-utsendingene,
pedagoger, teologer og andre misjonærer i
undervisningsstilling. Andre kan abonnere på
bladet. Daglig leder er ansvarlig redaktør.

§9 Oppløsning
Oppløsning av LMF kan bare skje ved likelydende
vedtak gjort av to påfølgende Generalforsamlinger.
Hver gang kreves 2/3 flertall.
Den siste Generalforsamlingen fatter vedtak om
disposisjonen av misjonens midler som skal brukes
til misjonsvirksomhet
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LMF-utsendinger
pr. 01.09.2022
Therese Glendrange
Utsendt av Normisjon til Mali
LMF- utsending siden 2003
Misjonær

Mary S. og Rafi Rakotovao
Utsendt av NMS til Frankrike
LMF- utsendinger siden 2016/2019
Menighetsprester i Champigny sur Marne, Paris

Silje Svanholm Skogesal
Utsendt av Normisjon til Senegal
LMF-utsending siden 2020
Lærer for de norske barna og misjonær

“Hilde”
Utsendt av Frikirken til Midtøsten
LMF- utsending siden 2021
Kristent fagpersonell

Anette ( Norge)
Utsendt av Normisjon/Wycliffe til Asia
LMF-utsending siden 2020
Lingvist
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Ave og Magne Mølster
Utsendt av NMS til Estland
LMF- utsendinger siden 2019
Menighetsarbeidere i Saku

Anne Storstein Haug
Utsendt av NMS til Thailand
LMF-utsending siden 2001
Ansatt i den thailandske lutherske kirkens diakoniavdeling

Øyvind Barlaup

Utsendt av NLM til Japan
LMF- utsending siden 2021
Språkstudent

“Øyvind”
Utsendt av NLM til Sentral-Asia
LMF-utsending siden 2019
Kristent fagpersonell

Dagrunn
Utsendt av NLM til Etiopia
LMF- utsending siden 2016
Arbeider med skoleutvikling i Etiopia

Ruth Kari Topland

Utsendt av Frikirken til Japan
LMF-utsending siden 2021
Kirkeplanter i Nagoya
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Ingebjørg Hauge Nandrup
Utsendt av NLM til Indonesia
LMF-utsending siden 2021
Teolog med undervisningsoppgaver

Husk på våre LMF-utsendinger i bønn og omsorg!

LMF støtter også disse i en tidsperiode fram til 2023/2025.

Berit Østby
Misjonsrådgiver i Mekane Yesu kirkens
misjonsselskap
Utsendt av Promissio i Etiopia

Ragnhild Ljøkjell Knotten
Frivillighetskoordinator
Søndagsskolen Norge
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Nytt fra Mekane Yesus seminaret i
Addis Abeba, Etiopia.
Dear Sisters in Christ, A very warm greetings from
MYS.
I am very sorry for sending you this email only now.
In fact, as you might have heard, right after our
email communication in August last year, we went
through a very devastating flash flood and due to
that, the Seminary was almost at the verge of collapse. But by God’s grace and prayer support from
many around the world, we have been recovering
and coming to normal. Most of attention has gone
to comforting those lost their beloved ones and
rehabilitation of several displaced families. After
suspending school for about a month and a half, we
are coming back to normal.
The good news, however, is the daycare project was
not much affected by the flood and its construction
was completed and dedicated by Rev. Yonas Yigezu,
the EECMY President. One teacher/school leader,
one assistant, and one cleaner/cook are hired to
run the school. We have now 17 children enrolled
at the daycare, among whom most of them are the
children of our female students. So, in that sense,
the basic mission is accomplished. Furthermore,
it helped some of our staff and faculty members
to bring their children to the daycare at working
hours. Thirdly, a couple of children are coming
from needy families around the Seminary. This
opened up a new gate to the Seminary to serve the
community around. So, we are in a very good direction as to our original vision and purpose of this
project. Please find attached some pictures of this
story.
However, there are two major challenges: First, we
have not yet been able to provide both indoor and
outdoor playing materials. This is our major drawback as it stands now. So, our plan right away is to
provide these playing materials step by step. Secondly, as the age range of the children is somehow
wider to bring them together, it becomes imperative
to take care of them according to their age group,
which requires hiring additional staff. In other
words, we want to strengthen the teaching faculty
and their assistants.
This is just an overview of what has been done so
far and what we are planning to accomplish in this
and following year.
With sincere appreciation Bruk Ayele Asale (Rev.
Ph.D.)President, Mekane Yesus Seminary

LMF støttet dette prosjektet i fjor og nå er barnehagen
ferdig og tatt i bruk.
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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.

Svarkupong
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

Mottakers konto:
Lærernes
3000.15.38094
Misjonsforbund
Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Mottaker:

(Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Navn ___________________________________
Adresse _______________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

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

Sted ___________

Beløpsgrense pr trekk_________

Postnr/sted ____________________________________

Dato ___________

Underskrift ____________________________

KID (fylles ut av Lærernes Misjonsforbund)

Avtalen leveres eller sendes i lukket konvolutt til

Lærernes Misjonsforbund,

Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE
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Jubilerende grupper 2022
Oslo 120 år, feirer 31.oktober med besøk av daglig leder
Skien 105 år,feirer 20.oktober med besøk av styreleder
Kvam 90 år, får besøk i høst av Svanhild Ask
Målselv 70 år, feirer 13. september med besøk av styreleder
Hå 65 år, feirer internt
Bærum 60 år, feiret 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, feiret 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
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Regionsamlinger Høsten 2022
Jubileumsfest for LMFere i Vestfold, Telemark og Nedre Buskerud
Tirsdag 25.oktober kl 19.00 på Gjennestad Videregående skole, Stokke
Servering av pizza og jubileumskake.
Andakt ved Astrid Mangelrud Anderson
Misjonsinspirasjon
Musikk ved Marie Relling
Kollekt til LMF sitt arbeid
Påmelding til daglig leder Inger Marie på tlf: 410 46 934 innen 18.oktober.
INSPIRASJONSSAMLING FOR LMFere i Innlandet fylke.
Tirsdag 20. september 2022. Klokka 18.00-20.00.
Sted: Møterom i Heradsbygd kirkes menighetssal
Tema: Frimodig i tjenesten.
Andakt: LMF-utsending Guri Enger. Karen Ekern, tidligere misjonær
deler sine opplevelser fra Mali. Kollekt til LMF. Bønn.Servering: Pizza og kaffe/te.
Velkommen! Påmelding grunnet servering: Innen 16. september til Mari Eikli tlf: 951 68 553
NB: Trenger du skyss fra tog- eller buss-stasjonen, si i fra ved påmelding.

Glimt fra stand “The Send”.
«The Send» ble for første gang arrangert i Norge lørdag 25. juni på Telenor Arena i Oslo. Det var den største
samlingen av kristne (ca. 8000 deltakere) på mange år.
LMF, representert ved daglig leder og informasjonsmedarbeider, var der med stand. Fra tidlig formiddag
fyltes hallen med engasjerte ungdommer og voksne
og fra scenen fikk vi i løpet av dagen utfordrende
forkynnelse og medrivende musikk og sang. Flere var
innom standen og tok en prat, blant annet to av våre
utsendinger. Et nytt medlem ble vervet!

Stand på NLM sin
generalforsamling
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Misjonssambandet avholdt generalforsamling i
begynnelsen av juli og der hadde LMF stand i fire dager.
Kjersti Ruud, Ingeborg Roth og informasjonsmedarbeider Oddrun skiftet på å betjene standen som stod godt
synlig i nærheten av informasjonsskranken. Vi fikk gode
samtaler med mange, vervet noen nye medlemmer og
delt ut mye informasjon om LMF.

Frimodige kvinner?
Historiske og aktuelle perspektiver på LMF gjennom 120 år
Foredraget ble holdt under Sommermøtet 2022.
Av Kristin Norseth, førsteam.em MF
De hadde sendt ut ca. 15 innbydelser til lærerinner de kjente og trodde ville la seg engasjere
av den saken de selv brant for: misjon og undervisning, dvs. skolearbeid på «misjonsmarken»,
med et særlig fokus på arbeid blant jenter og
kvinner. Til møtet den 25. september 1902 møtte
det fem – vesentlig de samme som hadde tatt
initiativet til å stifte en ny misjonsorganisasjon
av, for og med kvinner, som utelukkende tilhørte
yrkeskategorien lærerinner. De fem ble slått av
mismodighet, det sies eksplisitt i skriftet som ble
utgitt i anledning 25-årsmarkeringen i 1927. Men
de satset og stiftet Lærerinnenes Misjonsforbund
(LMF), som raskt vant oppslutning og i 1927
tellet 34 grupper og nærmere 1541 medlemmer.
Ved 50-årsjubileet i 1952 var medlemstallet oppe
i 2509, i 1972 lå det på over 4000. Deretter er
trenden synkende, med 3799 i 1982, 3300 i 1992,
og ved 100-årsjubileet i 2002, rundt 2500. Tjue år
senere er tallet 1500. Tallene vitner om vekst og
tilbakegang og reiser spørsmålet: Hvordan kan
dette forklares? Det gis ikke enkle svar, men la
meg trekke fram noen viktige forhold.
Henny Dons – organisasjonsbygger med nettverk
I 1902 ble det i tillegg til LMF, stiftet nok en
kvinnelig misjonsorganisasjon, Kvinnelige Misjons-Arbeidere (KMA, nedlagt 1982). Denne
organisasjonen sendte hovedsakelig ut diakonisser og rekrutterte fra overklassen og høyere
middelklasse. Disse to organisasjonene er det
nærmeste vi kommer selvstendige kvinnelige
misjonsselskap i Norge. Karakteristisk for begge var at de hovedsakelig sendte ut misjonærer
gjennom andre misjonsselskap, LMF gjennom
norske, KMA gjennom utenlandske misjonsselskap. Men med disse organisasjonene fikk
kristen-Norge to kvinnelige organisasjonsledere,
som ble regnet med og trukket inn i den kirkelige
offentlighet på linje med de andre lutherske organisasjonenes generalsekretærer. Den mest profilerte av disse to var LMFs Henny Dons (1874–
1966), en begavet, handlekraftig kapasitet av en
lærerinne, som var påvirket av den angloamerikanske helliggjørelsesbevegelse og i fem tiår
gjorde seg sterkt gjeldende i norsk kirke- og samfunnsliv. Hun kom fra øvre middelklasse. Født i

1874 tilhørte hun en ny generasjon kvinner, som
fikk utdanning og var opptatt av kvinners stilling
i samfunnslivet. Hun gikk på Nissens pikeskole
og fikk offentlig lærerutdanning sju år etter at
kvinner fikk adgang til det (Asker seminar 1897).
I 1902 arbeidet hun ved Kampen skole i Kristiania. Men Henny Dons tilhørte også det organiserte vekkelsesfolket og var med i «Lærernes
vennekrets» i Kristiania, stiftet 1901. Dette var
en sammenslutning av troende lærere som ville
være et bolverk mot sosialistenes angrep på den
kristne skole og kristendomsfaget. I 1909 sluttet
tilsvarende foreninger seg sammen i Norges kristelige lærerforbund (Landslaget for kristen skole
/ Kristent pedagogisk forum), der Henny Dons
umiddelbart ble valgt inn i landsstyret. Dette var
en profesjonsorganisasjon og representerte et
rekrutteringsgrunnlag Henny Dons kunne trekke
på. Men Henny Dons’ hadde en langt bredere
kontaktflate. På 1890-tallet var hun med i Kristiania KFUK-forening, som tilhørte Norges Kristelige Ungdomsforbund, der hun gjennom flere
tiår representerte organisasjonenes kvinner i
landsstyret. Gjennom KFUK-foreningen ble hun
trukket inn i kretsen rundt Misjonsselskapets
store kvinnelige leder, prestefruen Bolette Gjør
(1835–1909), forfatter, redaktør av suksessbladet
Missionslæsning for Kvindeforeninger fra starten i 1882 til sin død, og stifter av Misjonsskolen
for kvinner i 1900, som rundt 1920 ble overtatt
av NMS. Henny Dons hadde sittet under Gjørs
talerstol i KFUK-foreningen og ble med i ledelsen av Misjonsskolen. Sammen med Bolette Gjør
tok hun initiativ til å få misjonskvinneforeningsbevegelsen (ca 4000 foreninger som støttet NMS
pekuniært) med i paraplyorganisasjonen Norske
Kvinners Nasjonalråd (NKN), stiftet 1904 og ledet av kvinnesakskvinnen Gina Krog, som samlet
ulike typer kvinneorganisasjoner under sine
vinger. Planen møtte motstand både fra NKN og
NMS. Sammen med Bolette Gjør stiftet Henny
Dons i 1907 organisasjonen Misjonsarbeidernes
Ring (MAR), som i 1910 ble tatt opp i NKN.
Henny Dons ble umiddelbart valgt inn i hovedstyret der hun satt til 1919.
I 1917 forlot hun skolen for å bli Misjonsselskapets første landsbarnesekretær. Denne stillingen
utvidet hennes nettverk ytterligere. Nå fikk hun
landets aller største organisasjon som nedslags-
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felt, med mulighet til å slå et slag også for LMF
på sine mange reiser rundt om i landet for å motivere kvinner til å starte barneforeninger. At hun
var en ettertraktet taler og foredragsholder vitner
om at Henny Dons hadde en bred nasjonal kontaktflate der hun når det passet, frimodig også
kunne tale LMFs sak og verve medlemmer. Dette
gir grunnlag for å hevde at LMF ikke kan tenkes
uten Henny Dons lederskap gjennom fire tiår
fra 1905–1946. Men alt henger ikke på henne,
hennes medhjelpere og kontaktkrets. Også andre
faktorer kaster lys over LMFs oppkomst og virke.
Kvinnebølgen
For stiftelsen av LMF og KMA skriver seg inn i
en tid da kvinner fra 1880-årene av tok steget ut
i offentligheten og i stadig sterkere grad gjorde
seg gjeldende i skrift, tale og handling. Vi er såog
si inne i det vi kan kalle en «kvinnebølge», da
kvinner tok ledelsen i egne hender og stiftet egne
foreninger som først organiserte seg nasjonalt
for så å slutte seg sammen i verdensomspennende paraplyorganisasjoner, for å arbeide for
samfunnets – og i vårt tilfelle – Guds rikes beste.
LMF så og si fløt på denne transnasjonale kvinnebølgen, som berørte alle deler av samfunnet,
inkludert religiøst liv, protestantisk som katolsk.
Den var feministisk i den forstand at den betonte
kvinners særlige interesser og bidrag til det samfunnsmessige felleslivet. I dette lå også krav om
innflytelse på den politiske/kirkepolitiske arena,
dvs. formell innflytelse.
Man overførte livet i husstanden til livet i samfunn (og kirke). I familien virket pater familias
og mater familias side om side i forhold til barn
og andre som tilhørte husstanden (tjenerskap).
Mens han hadde ansvar utad mot offentligheten,
bar hun et hovedansvar for livet innomdørs (selv
om bondekona også deltok i arbeidslivet utomhus). Fra Skaperens hånd var mann og kvinne
utrustet med forskjellige egenskaper. I fellesskapet utfylte og komplementerte de hverandre og
utgjorde til sammen en helhet som ivaretok husstandens grunnleggende behov for overlevelse.
Dette innebar at kvinnen stod nærmere barnet
(sønner og døtre) enn mannen. Kvinnen hadde
visse naturgitte egenskaper og opparbeidet i
hjemmet en særlig kompetanse på omsorgsfeltet.
Dette la føringer for 1800-tallets utdannelse av
(ugifte) kvinner. De ble lærerinner (øvre middelklasse) eller sykepleiere (lavere middelklasse
og bondesamfunnet).
Vestlige samfunn hadde et stort kvinneoverskudd og overgangen til pengeøkonomien gjorde
den ugifte kvinne overflødig i husstanden. Hun
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måtte ut i samfunnslivet og forsørge seg selv.
Opprettelsen av selvstendige kvinneledede misjonsselskap må ses i sammenheng med dette,
som en modernisering av kvinnerollen og etablert kristenliv. Men selvstendige misjonsselskap
var også motivert av kvinnesak, dvs. av kvinners
ønske om å styre egne ressurser og realisere
særlig ugifte kvinners misjonskall. Dels var det
motivert i behov på misjonsmarken, der skillet
mellom menns og kvinners livsverden mange
steder var uoverstigelig og mannlige misjonærer
ikke kunne få kontakt med kvinner og barn.
Å nå kvinner var viktig, fordi «mor» hadde en
nøkkelrolle i oppdragelsen av barna i deres første
leveår, da særlig den religiøse. For kvinner var
ifølge moderne ideologi mer religiøse enn menn
og derfor bedre skikket til den religiøse oppdragelse av barn og unge (av samme kjønn). For: Den
som rører ved vuggen, former samfunnets fremtid.
Med andre ord: Den som ønsket å kristne et
«hedensk samfunn» og også «heve» kvinners status, måtte særlig satse på undervisning av piker
og unge kvinner. De var fremtidens mødre. Ved
å stifte egne kvinneorganisasjoner kunne man
legge egne strategier og opplevde også større
gjennomslagskraft overfor mannsledede organisasjoner. Det er LMF eksempel på. Man avviste på
ingen måte samarbeid med menn; for man visste
at man sammen nådde lengst. Når man kunne
si til en organisasjon, vi har en kvinne med kall
og vi stiller midler til disposisjon for hennes underhold, ja, da var det vanskelig for de etablerte
organisasjonene å avslå tilbudet. For vel var LMF
en bønneorganisasjon. Men penger er makt og
gir innflytelse.
Den store misjonsvekkelsen
Men stiftelsen av LMF må også settes i sammenheng med en annen bølge: Den store misjonsvekkelsen som gikk over den protestantiske kristenhet i perioden 1880-årene til første verdenskrig.
Det er kanskje heller ikke helt uvesentlig at den
falt sammen med en stor emigrasjonsbølge. For
fra én side sett kan den norske misjonærbølgen
ses også som et uttrykk for denne. Utviklingen
innen skipsfart og utbyggingen av jernbane åpnet
nye muligheter og stimulerte oversjøisk kontakt
med utenlandske misjonsselskap, for eksempel
China Inland Mission, noe som førte til opprettelsen av hele tre Kinamisjonsorganisasjoner i
årene rundt 1890. Denne misjonsvekkelsen bidro også til å gjøre Misjonsselskapet til landets
største organisasjon med 900 misjonsforeninger,
rundt 4000 misjonskvinneforeninger og et abonnenttall på Norsk Misjonstidende og Misjonslæsning for Kvindeforeninger, som overskred

de fleste av landets største aviser (1904). Den
førte også til store internasjonale misjonskonferanser og -møter, der også norske representanter
var med. Vekkelsen nådde sitt høydepunkt med
den store misjonskonferansen i Edinburgh 1910,
som la en storslått plan for fremtidens arbeid.
For 1880-årenes vekkelsesliv mobiliserte en fremadstormende ungdomsgenerasjon av kvinner
og menn til «kamp, til kamp for Jesus». Den
rekrutterte ikke bare fra bondesamfunnet og
lavere middelklasse, men også embetsstandens
sønner og døtre, akademikerne, som ikke minst
betonte betydningen av utdannelse, var dypt
preget av den transnasjonale studenterbevegelse,
som eksploderte mot slutten av 1880-årene med
menn som John Mott og Robert Wilder i spissen.
Vekkelsen hadde en militant (språk)profil – vi
snakker om såkalt «erobrende» kristendom (jf.
Cathrine Booth og Frelsesarmeen). Vi hører
ekkoet av vestlig imperialisme – «fremad Kristi
hærmenn», men også klangen av tidens utviklingsoptimisme og fremskrittstro. Teologisk
gjaldt det å fremskynde Guds rike ved «verdens
evangelisering i dette slektsledd». Evangeliet
måtte forkynnes, men den sosiale nød heller ikke
glemmes. «Hedningene» måtte «siviliseres», det
vil si «heves», bl.a. ved undervisning og skolevirksomhet.
LMF – og den norske skole
LMF hentet sine medlemmer fra norsk
skolevesen. Selv om skolen ikke lenger var en
kirkeskole ledet av geistligheten, var den i kraft
av Grunnloven (§ 2) en kristen skole, der lærerne
på vegne av statens kirke forestod den kirkelige undervisning av sine døpte under tilsyn av
soknepresten. Skolens lærere og lærerinner var
på sitt vis kirkens kateketer og prestens medhjelpere. De hadde i løpet av sin utdanning fått en
grundig kristendomsundervisning og måtte tilhøre Den norske kirke for å være ansatt i skolen.
Folket ble med andre ord oppdratt i luthersk tro
av lærere som var medlemmer av den evangelisk-lutherske statskirke. Dette har vært en fordel
for LMF, da mange av skolens lærerinner ville
være positive til en sak fremmet av en organisasjon ledet av deres egne. På sitt vis var LMF en
parallell til Norges Lærerinneforbund (1912),
som ivaretok lærerinnestandens interesser og ble
opprettet i protest mot mannlige kollegers manglende syn for sine kvinnelige kollegers krav og
behov. At Henny Dons som var sterkt profilert
leder i offentligheten og kvinnesaksorganisasjoner, har sannsynligvis også gitt LMF et visst albuerom blant lærerinnestanden. Tallene forteller
at da Henny Dons gikk av i 1946 etter 41 år som

LMFs formann, var 43 % av folkeskolens lærerinner medlemmer av LMF. I årene som fulgte,
økte antall kvinnelige lærere sterkt, men til tross
for økende medlemstall, sank prosentandelen av
kvinnelige lærere som var medlemmer av LMF.
I 1965 var den på 33 %, i 1980 på 14 % og i 2000
på 5 %. Denne utviklingen skriver LMF inn i
norsk skolehistorie og ikke minst, den stadig mer
omseggripende sekulariseringsprosessen i Norge
fra 1945 av. «Sekularisering er enkeltmenneskets,
kulturens og samfunnslivets frigjøring fra religiøse
autoriteter og normer. Dette kan også kalles verdsliggjøring. Dette innebærer ikke nødvendigvis at
folk blir mindre religiøse. Religion privatiseres og
differensieres og finner nye former, for eksempel
som nyreligiøsitet» (Sitat snl.no). Men det sekulariseringen innebar allerede fra 1800-tallet
av, var kritikk av institusjoner (kirke, prester,
religiøse organisasjoner) og ikke minst kirkens
«dogmer». Kort sagt: Det handlet om frigjøring
fra fortiden til et liv i ny frihet og lykke for den
enkelte.
Etterkrigstiden – drømmen om en kristen
renessanse
Etter den andre verdenskrig var det klart for
mange i den vestlige verden at de totalitære ideologiene, nazisme og kommunisme og fascisme,
hadde spilt fallitt. De hadde ikke bare vist seg
uegnet, men ødeleggende for utviklingen av
fremtidens samfunns- og kulturliv. Det betydde
at det var kristendommen og den kristne tradisjon som nå hadde fått sin sjanse til å forme fremtidens samfunn. I Norge var dette en utbredt
tanke i alle kirker og kristelige organisasjoner.
Forventningen gikk på tvers av konfesjonsskiller.
Den samme forventningen gjorde seg gjeldende i
Europa, der katolske statsledere nå satte sitt preg
på den politiske utvikling, Adenauer i Tyskland,
Schumann i Frankrike og Gaspari i Italia. Da
ble grunnlaget lagt for det europeiske fellesskapet (EU, NATO), og kirkelige fellesskap som
Kirkenes Verdensråd (1948) og Det Lutherske
Verdensforbund (1947) vokste frem som den
siste frukt av møtet i Edinburgh i 1910 og andre
økumeniske møter og konferanser i mellomkrigstiden. I Norge nedfeller denne optimismen
og forventningen seg i konkrete tiltak: Vårt
Land (1945) som en kristen landsdekkende avis;
Kristelig Folkeparti som ble landsdekkende og
fikk åtte representanter ved første stortingsvalg
etter krigen, samt etableringen av en rekke kristelige institusjoner (for eksempel Kristen filmtjeneste, Kristent studieråd, Kirkeakademiene,
barnehagelærerutdanningen Dronnning Mauds
Minde) som skulle ta seg av kulturpåvirkningen.
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I dette bildet hører Institutt for Kristen Oppseding (IKO, 1945) hjemme, som et av de aller første
tiltakene med sikte på å påvirke samfunns- og
kulturliv gjennom skolevesenet. Skolens kateter
var kirkens største og fremste talerstol og strategisk i kampen mot sekularisering for samfunnets
rekristianisering og fornyelse ved kristne personligheter. IKOs kamp og innsats for å bevare og
fornye kristendomsfaget var formidabel og hadde i kjølvannet av okkupasjonen, bred tilslutning
blant kristenfolket og skolens lærere og lærerinner. At LMF hadde en egen representant i IKOs
styre, om LMFs sterke posisjon i skole og kirke.
Det forklarer også IKOs sterke engasjement for
å styrke misjonens plass i skolens undervisning.
Dette må ses i sammenheng med at de etablerte
misjonsorganisasjonene også opplevde en blomstringsperiode i kjølvannet av krigen. Gjennom
hele 1950- og 1960-tallet økte tilslutningen til
misjonssaken. Misjonsselskapets vandreutstilling
ble en formidabel suksess med nærmere 900 000
besøkende av en befolkning på rundt 3,5 mill. –
og overveldende mange skolebarn. Det er derfor
ikke overraskende at LMFs medlemstall økte, fra
2509 i 1952 til over 4000 i 1972.
Motkrefter
Men det ble raskt klart at de antikirkelige og
antikristelige kreftene også satte inn en offensiv
for å forme det nye Norge. Et konkret uttrykk for
dette var statens overtakelse av Oslo lærerskole
1946/47, eid og drevet av Indremisjonsselskapet.
All lærerutdanning skulle foregå i statens regi.
Et annet eksempel er innføringen av borgerlig konfirmasjon i 1951, som ble en hovedsak
for Humanetisk forbund (HEF), formelt stiftet
1956. Denne antireligiøse falanksen hadde sterk
politisk støtte særlig fra Det norske arbeiderparti
og de venstreradikale krefter i kultur- og samfunnsliv. Skytset ble i særlig grad satt inn mot
kristendomsfaget og den kristne skole. I 1969
var slaget tapt. Da vedtok Stortinget at skolens
kristendomsundervisning ikke lenger skulle være
Den norske kirkes undervisning av dens døpte
barn, men en rent statlig oppgave. Bakgrunnen
var at frikirkelige lærere nå skulle få undervise
i kristendomsfaget, noe særlig pinsevennen og
KrF-representanten Martin Ski kjempet for. Nå
skulle statens kirke selv ivareta dåpsopplæringen.
Verken Dnk eller IKO protesterte, men ba om
kateketer. De fikk ti. Enn så lenge ble kristendomsfaget beholdt som det var, all den tid foreldre flest fremdeles døpte sine barn. I 1997 var
det slutt. Da ble KRLE-faget innført, som et religionshistorisk kulturfag med hovedvekt på kristendom. Siden har faget vært utsatt for kritikk og
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endringer, som regel med HEF som pådriver, og
det er blitt mindre og mer fragmentert kristendom igjen i fagplanene. Kort sagt: Folkets kristendomskunnskap er i dag raskt fallende. Barn
oppdras i relativisme, og å hevde at noe er objektivt sant, er vanskelig. Og kristen misjon, i den
grad det tematiseres, problematiseres og avvises.
Det er i og for seg ikke noe nytt. Kristen misjon
har til alle tider vært utsatt for innvendinger
og kritikk. Men fra slutten av 1960-årene vant
kritikken inngang også i kirkelig sammenheng.
Den henger blant annet sammen med kolonienes
frigjøringskamper, som nødvendigvis også måtte
berøre misjonen. Selv om misjonærer fra gammelt av kunne være i konflikt med og kritisere
kolonimaktene, er det et faktum at de også
kunne søke støtte hos og bli beskyttet av dem.
Begrepet «frigjøring» ble det nye mantraet, sosialetikk og frigjøringsteologi kom på dagsorden,
for «synden sitter i strukturene». Fra 1970-årene
av merkes et tiltakende oppgjør med pietisme, og
det var den pietistiske bevegelse fra 1700-tallet
av som satte misjon blant «hedninger» og ikke-troende i eget land på dagsordenen. Dessuten
hadde de unge kirkene fått sin egen stemme i
internasjonale kirkelige fora som KV og LVF. Fra
flere hold lød oppfordringen: «Missionaries go
home.» Behovet for misjonærer sank også, da
de unge nasjonene, ofte via misjonene, hadde
bygget kompetanse til selv å styre og lede, drive
skoler og helsearbeid. Fra 1960- og 1970-tallet
utbygges skolevesenet voldsomt med innføring av ni-årig grunnskole og etter hvert et
13 års obligatorisk løp for alle barn og unge.
Utvidelsen innebærer en betydelig utvidelse
av landets lærerstand, noe som avspeiles i den
synkende prosentandelen av standen som blir
medlemmer av LMF. I 2012 endret LMF navn
til Lærernes Misjonsforbund for å inkludere
menn, men et stadig synkende medlemstall
vitner om at ikke bare LMF, men enhver kristelig
organisasjon og alle kristne kirker i Norge står
overfor store utfordringer. Den sekulariseringen
vi i dag er vitne til, er grunnleggende ateistisk og
antireligiøs. Vi står overfor en raskt synkende
kristendomskunnskap og økende mangel på
forståelse av og fordommer mot religiøse mennesker og religiøst liv overhodet. Hva som venter
oss der fremme, som samfunn, som kristenhet og
som troende individer, vet vi ikke.
Det vi vet, er at det koster å følge Jesus. Uansett: Be og arbeid! Så lenge LMF består, er dette
en stående oppgave. Men i dagens situasjon
er det ikke tilstrekkelig med fromhet og tilpasningsstrategier. Man må våge å stå opp for
sannhet og rett og utruste hverandre til det. Det

fordrer intellektuelt arbeid med historie, teologi og filosofi.
Dette er en utfordring også til LMF, som en organisasjon
av lærere som står midt i kampens hete på en av Norges
viktigste plattformer: enhetsskolen. For hvordan skal man
presentere og argumentere for kristen misjon, fortidig og
nåtidig, i dagens såkalte multikulturelle mangfoldssamfunn? Det spørsmålet lar jeg henge – som en utfordring.
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Bach et al. Missiologi. En innføring, s. 140–172. Cappelen Damm 2022.
Lisbeth Mikaelsson. «Kvinne, ta ansvar og ledelse i dine egne hender.»
Historien om Henny Dons. I Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap
2/2002, https://journals.mf.no/ntm/article/view/4037/3358.
Norseth, Kristin. «La oss bryte over tvert med vor stumhet!» Kvinners
vei til myndighet i de kristelige organisasjonene 1842–1912. Avhandling. Det teologiske Menighetsfakultet 2007, s. 403–440.
Norseth, Kristin. «To alen av hvilket stykke? Tvillingsøstrene LMF og KMA i norsk, nordisk og internasjonalt perspektiv.»
Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 2/2002, https://journals.mf.no/ntm/article/view/4037/3358. Norseth, Kristin. «IKO
gjennom 75 år.» Prismet 3/2020. https://journals.uio.no/prismet/issue/view/712/292.
Oftestad, Bernt T. Den norske statsreligionen. Fra øvrighetskirke til demokratisk folkekirke. Høyskoleforlaget 1998.
Tjelle, Kristin Fjelde. «Lærerinnenes Misjonsforbund gjennom 100 år.» Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 2/2002,
https://journals.mf.no/ntm/article/view/4037/3358.

Fra daglig leder
Inger Marie A. Oppegård

Nyrekuttering i jubileumsåret

medlemmer i 2022!

En innholdsrik sommer ligger bak oss og nå
er det tid for oppstart i skole og foreningsliv.
LMF har denne sommeren hatt stand på ulike
stevner og møtt mange nye mennesker. Det har
blitt gode samtaler og intresse for LMF. Mange
blir interessert i vårt gode arbeid og vi rekutterer stadig nye.

Hvis alle spør en , så blir vi dobbelt så mange!
Tar du og jeg utfordringen?
På sommermøtet fikk vi erfare det verdensvide
felleskapet i praksis og historiene som ble delt,
setter spor og gjør inntrykk.

Er du ny i LMF, flott at du vil være med i LMFs
verdensvide fellesskap!

En stor takk til våre gode utsendinger for alt
dere deler og at vi får være med som støttepillere.

Har du vært med lenge, hvem kan du invitere
inn i LMF fellesskapet? Alle medlemmer er
viktig for LMF. Tenk om vi klarte å få 120 nye

Sammen gir vi kunnskap om Jesus til hele
verden!
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Minneord
GUNNHILD LINDBEKK
Gunnhild f. 18.07.1946 døde 24.05.2022, etter mange års sykdom. Hun hadde et langt
arbeidsliv på Larvik gymnas, senere Larvik
videregående skole, hvor hun underviste
primært i norsk. I alle disse årene var hun
medlem av LMF og kom på møtene selv etter
at sykdommen begynte å begrense henne. Vi
husker Gunnhild som et ekte og kunnskapsrikt menneske med sterkt engasjement og
kloke tanker, og det er et stort tap for oss nå
når hun ikke er her mer.
Vi lyser fred over Gunnhilds gode minne!
Brunlanes og Stavern LMF ved Eldbjørg V.
Evensen

ANNE MARGRETE MARTHINSEN
Anne Margrete f. 26.08.44. sovnet inn 11.06.2022.
Den siste tiden var hun ikke i stand til å forlate
hjemmet på grunn av alvorlig sykdom, men helt
til det siste beholdt hun sitt lyse sinn og sin dype
takknemlighet. Anne Margrete bodde mange
steder før hun avsluttet sin yrkeskarriere som
meget dyktig og avholdt rektor på Åskollen skole
i Drammen. Hun flyttet til Nevlunghavn da både
hun og mannen ble pensjonister, og da ble hun et
svært aktivt medlem i foreningen vår. Anne Margrete var varm og omsorgsfull, glad i mennesker,
og full av gode refleksjoner. Hun betydde mye for
oss alle.
Vi lyser fred over Anne Margretes gode minne
Brunlanes og Stavern LMF ved Eldbjørg V. Evensen

DØDE:

NINNI RIEDL
Er kjært medlem av Bodø LMF døde 24.07.
2022.Ninny har vært et trofast medlem
gjennom ca.60 år. De siste årene hadde
hun helseplager, men hadde bestandig godt
humør.
Vi lyser fred over Ninnys gode minne.
Inger-Marie Berg, Bodø LMF

Solveig Kjellevold, Arendal (2021)
Jorunn Løyland, Arendal( 2021)
Eldrid Eithun, Rennebu
Dagunn Grindheim, Voss
Marta Torvildsen, Risør
Kristine Ullebust, Førde
Roger Lillebø, Volda
Anne Live Synnes, Horten LMF
Hildegunn Aadland, Fitjar
Kirsten Valen Skretting, Bjerkreim

Vi lyser fred
Vi lyser fred
over

over
deres minne
deres minne
Foto: freepik.com
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Litt om alt:
Nye medlemmer:
Synnøve Aandstad Baghirova, Trondheim

Margunn Helgøy, Helgøy i Ryfylke

Aud Lea, Sandefjord

Anne Marie Åsebø Espeland, Nordhordland
LMF

Terje Holmedahl, Bjørkelangen
Kjersti Haugen, Oslo
Birgit Eikaas, Lierskogen
Anna Sæther, Surnadal
Dag Askild Bleka, Haugelandshella
Laila Barreth Stavran, Inderøy

Margunn Salmelid, Lye
Ottar Foss, Fana LMF
Tor D Hanson, Åsane LMF
Marit Brita Schulz, Bærum LMF
Reidun og Kurt Nødland,Kviteseid

Stand på Oase i juli i
Fredrikstad.
Under Oase-stevnet hadde vi
en betjent stand og mange kom
innom og tok med seg materiell. Anne-Berit Ileby og Liv
Lerch, medlemmer i Fredrikstad LMF, var tilgjengelig for
samtale og informasjon. Tusen
takk!

Sommermøte offer 2022

Landstyret var samlet 10.august

Pr. 15.08:

på Rønningen Folkehøgskole.

Innkommet:kr 80.000
Tusen takk!

Aktuelle saker:
Sommermøte 2023 plassering
Økonomisk rapport 1.halvår
Orienteringssaker
Årstema for 2023
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På siste siden...

Styreleder Anne-Lise Bakken åpner jubileumsutstillingen med sløyfeholder Ingebjørg Oppegård

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

LMFs vipps nr :
104032

