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Da har vi lagt bak oss et år, og det nye året er 
i gang. Hva det vil bringe med seg,  får vi se 
ved årets slutt. Alt det jeg fikk oppleve i LMF i 
2022, ante jeg ingenting om i starten av året, og 
nå ser jeg tilbake på det med takknemlighet. I 
2023 er det nye grupper som jubilerer, det blir 
sommermøte på Ansgar i Kristiansand, og nytt 
årstema for LMF er i fokus. Dette er noe av det 
jeg gleder meg til.

«Glede og fellesskap» er årstema for LMF i 
2023. Vi liker å være glade, oppleve gode ting, 
le av noe morsomt, og vi vil gjerne dele denne 
gleden med andre som vi har fellesskap med. Å 
ha samme form for humor, binder mennesker 
sammen. 

Vi er veldig opptatt av at andre skal gi oss noe 
som vi skal være glade for, men Arne Garborg 
sier det slik:

Kvifor er folk uglade?
Dei går og ventar seg glede frå andre.

Dei skulle sjølve glede andre,
så ville dei bli glade.

Noen ganger blir jeg glad bare jeg ser en liten 
fugl. Den har Gud sendt til meg for å glede 
meg, tenker jeg. 
Jan-Magnus Bruheim uttrykker det slik:

Å vera ei grein og kjenne den lette tyngd av 
småfugleføter i millom lauvet. 

Må ikkje treet drøyme det sviv til himmels i 
fuglesongen? 

Å vera eit menneske, og femne det heile, ta 
det inn til sitt hjarte, og gle seg ved dette: Å 

vera.

Og Gud er den som også har sendt verden den 
største gleden. Fra juleevangeliet, Luk 2.10-11. 
Men engelen sa til dem: Frykt ikke! Jeg kom-
mer til dere med en stor glede, en glede for hele 
folket: I dag er det født dere en frelser i Davids 
by; han er Kristus Herren. 

Hvilken annen nyhet har bundet sammen folk 
og nasjoner fra alle stammer og tungemål i 
glede og fellesskap som denne nyheten om at 
Kristus, verdens frelser ble født? Og det 

er disse gode nyhetene som LMF får lov til å 
bringe videre.

Vi har nettopp feiret jul, og små og store gaver 
er blitt delt ut. Det var kanskje ikke den dyreste 
gaven du ble mest glad for, men noe gitt til 
deg av omtanke og kjærlighet fra noen du ikke 
forventet å få noe fra. Så behøver ikke gaven 
å være en ting heller, men ei hjelpende hånd, 
en opplevelse eller innlemmelse i et fellesskap.

Vi ønsker at LMF skal være et fellesskap med 
omtanke for hverandre, til oppbyggelse fra bi-
bel og bønn, giverglede og misjonsinformas-
jon. I året som gikk, besøkt jeg noen grupper, 
og fikk se hvordan medlemmene gleder seg til 
å dra på møter og jubileer og treffe hverandre 
igjen. Dette fellesskapet er en skatt å ta del i. 
Det verdsettes høyt, for det gir så mye igjen. 
Ta vare på det! Velsignet er dette båndet som 
holder oss, Guds folk, sammen.

Fellesskapet er en skatt 
å ta vare på

LEDER

Anne- Lise Bakken

Gled andre, så blir du glad!
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Glæde 
og 
fællesskab 1

Det første, der kom i mine tanker i forbindelse med 
årets tema, ”Glæde og fællesskab”, var at se alle de
israelitter, der valfartede til templet i Jerusalem. 
Vores bibel har en del valfartssange (Salmernes bog 
120 -134), og der er sikkert mange flere af dem, som 
ikke står i Bibelen.
Forestil jer nu en lang række af mennesker gående 
til Jerusalem. Jo tættere, de kommer til byen, jo 
flere kommer der med i rækkerne. Og det går ikke 
stille for sig. Jeg forestiller mig deres indtog i Jeru-
salem med musik, dans og højrøstet sang. Sange, 
der udtrykte deres afhængighed af Gud, sange, der 
lovpriste Gud. Sikke et flot syn det må have været.
Jeg synger selv i vores kirkekor og i et mandskor. 
I begge kor oplever jeg et dejligt og herligt fæl-
lesskab.
Og når korlederen er glad og tilfreds, er vi alle 
glade. Det giver noget med at synge sammen.
Valfartssangene har sikkert givet israelitterne en 
fantastisk fælleskabsfølelse. Guds udvalgte folk var
sammen på vej til Guds hus.
David skriver i Salme 122:1 ”Jeg blev glad, da de 
sagde til mig: Lad os drage til Herrens hus!”
Her var stedet, hvor fællesskabet med Gud og hi-
nanden, og den glæde der fulgte med, nåede sit
højdepunkt.
Oplever vi den samme glæde, når vi skal i kirke om 
søndagen? Oplever vi et fællesskab med Gud og
hinanden i kirken? Et fællesskab, der gør os glade 
og opmuntrer os i vores kristenliv?
Naturligvis kan man forestille sig, at der er forskel 
på en begivenhed, der foregik højst tre gange årligt 
på den ene side - og så de ugentlige gudstjenest-

er, som foregår over 50 gange om året hos os. Vi 
har nok svært ved at føle den samme begejstring 
og forventning hver uge. Men vi kunne jo tænke 
tilbage på coronatiden med nedlukninger og iso-
lation. Dengang var vi mange, der virkelig længtes 
efter at komme sammen igen i Guds hus. Og da 
der viste sig en chance for at komme til en drive-in 
påskegudstjeneste, var der virkelig fest, og ingen 
skulle prøve at hindre os i at mødes og lovsynge 
Herren i det mindste på den måde!
Nogen gange hører man folk sige, at de sagtens 
kan være kristne uden at komme i kirken. Men 
så tænker jeg på, at bål er bygget op af forskellige 
stykker brænde. Hvis man fjerner et stykke og læg-
ger det til side, vil ilden i det gå ud. Sådan vil det 
også gå med vores kristne tro, hvis ikke vi kommer 
i et fællesskab.
”Hvor er det (dog) godt og herligt, når brødre (og 
søstre) sidder sammen! ... For dér giver Herren
velsignelsen, livet i al evighed.”
Der kan vi kun glæde os over og sige Gud tak for.

Spørsmål til samtale:
1: Hva legger du i glede og fellesskap?

2: Del gjerne din siste opplevelse av godt 
fellesskap

3: Hva gir gudstjenestefellesskapet deg?

Skrevet av Peter Lanting, medlem 
av dansk LMF landsstyre og tidlig-
ere misjonær i Etiopia
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Glæde og fællesskab 2

Når vi taler om fællesskab og glæde vil jeg først 
tage udgangspunkt i fællesskabet. Fællesskab er 
grundlæggende for os som mennesker; fællesskab 
med andre og fællesskab med Gud.  
I første mosebog kap. 1 vers 18 står der; Det er ikke 
godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper 
der svarer til ham. Derfor skabte han kvinden. Ja 
man tænker jo her på ægteskab.  

I det hele taget er der erfaret, at uanset ægteskab 
eller ej, er det ikke sundt og godt at være alene. 
Vi har brug for fællesskabet, fællesskabsfølelsen 
om at høre til et sted, at gøre gavn og være noget 
for andre, at betyde noget og være elsket. Mange 
mennesker i dag er ensomme og alene. 

Som jeg ser det har vi kristne et stort ansvar i den 
sammenhæng; at række ud til andre mennesker og 
give dem fællesskab og også vise vejen til fælless-
kabet med Gud.  
Vi har brug for hinanden. Vi udretter ting sammen. 
Vi står sammen, for når vi gør det, er der mere 
effektivitet og mening med det hele. Det gælder i 
vores arbejde men også i vores fritid og også sam-
men med vores familie.  

Da syndefaldet kom, blev vi adskilt fra Gud og 
smidt ud af edens have. Gud ville dog noget andet, 
nemlig genforene sig med os mennesker.  

Profeten Esaja fik fra Gud et ord om Herren Jesu 
komme, som et led i den plan Gud havde i, at gen-
forene os med ham i evigt fællesskab. Med andre 
ord frelse os fra døden og forbandelsen, som blev 
lagt over os, da vi faldt i synden. Esajas 9 vers 5 For 
et barn er født os, en søn er givet os og herredømmet 
skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham 
Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, 

Fredsfyrste” 
Jesus kom, som siges i Johannes kap. 1 vers 14 og 
Ordet blev kød og tog bolig iblandt os og vi så hans 
herlighed, en herlighed, som den enbårne har den 
fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. 
Jesus sagde i Johannes kap. 14 vers 6 Jeg er vejen 
og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen 
uden ved mig. 
Altså via Jesus som mellemled kommer vi til fader-
en. Vi genforenes med Gud den almægtige til evigt 
fællesskab med ham. Ja som Johannes skriver i kap 
3 vers 16 .For således elskede Gud verden, at han 
gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have et evigt liv. 
Den som tror på ham skal have evigt liv.

Glæden er så det fantastiske krydderi som følger 
med, når vi har fællesskab med Gud. 

I Galaterbrevet 5 vers 22 Men åndens frugt er 
kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, 
godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.  
Glæden fylder vores hjerte og det er ikke mindre 
end et mirakel, som kommer fra Gud.  
I fællesskabet med hinanden fyldes vores hjerter 
også med glæde.  

Spørsmål til samtale:
1: Hva kjennetegner et godt fellesskap for deg?

2: Se nærmere på Gal 5.22 og legg merke til de 
ulike ordene?

3: Hva er ditt viktigste bidrag til å skape et godt 
fellesskap?

Skrevet av Heidi Dyremose, medlem av dansk LMF landsstyre
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Kvinnenes        internasjonale        bønnedag

3. mars 2023
Tema: “Jeg har hørt om deres tro” Ef 1.15-19.

Land: Taiwan

Prosjekter: Støtte og livshjelp til immigranter. 
Støtte til utdanning for aleneforeldre. 

Prosjekt Ester i Kamerun. 

Les mer på www.norgeskristnerad.no/kvinnenes-internasjonale-bonnedag
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  Bønnestund

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

 i dette bladet

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

arbeidere
for å høste inn grøden hans. 

Matt 9,37b-38

«Ta tid til å bede, søk stillhet og ro»
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Studentbesøk og 
                    barneleir i Senegal

Høsten 2022 hadde vi høytidelig skolestart i nytt 
skolebygg. Fra å leie et lokalt murhus med en liten 
bakgård, leier vi nå et stort bygg med stor hage. Vi 
er veldig fornøyde. Den nye skolen er hovedhuset 
på tomta til den amerikanske misjonsorganisasjo-
nen NTM (New Tribes Mission) som ligger i byen. 
NTM jobber også med misjon i øst-Senegal, men 
mot en annen folkegruppe og et annet språk enn 
oss i Normisjons team Senegal som arbeider mot 
malinké-folket. Det er spennende både for barna 
og oss voksne å ha skole på en misjonstomt. 

Vi får innblikk i arbeidet til en annen organisas-
jon, og vi får truffet amerikanske og senegalesiske 
misjonærer som er innom tomta på vei ut eller 
hjem fra landsbyene. 
Den store skolegården gir rom for lek og utforsk-
ing. Her ser vi apekatter, ekorn, store øgler og av og 
til slanger. Ungene er nysgjerrige, men ikke redde.

I november-desember har vi hatt besøk av en 
gruppe bestående av tre studenter fra Gå ut sen-
teret i Trondheim. De er Eskil Ørum, Helena Tong 
og Karoline Løyning. De går på linja «Faith in Ac-
tion» og har vært her i 6 uker for å oppleve og ta 
del i misjon på nært hold. De har vært med teamet 
vårt på bibelgrupper, landsbybesøk, bønneuke og 
har vært på jevnlige besøk på barnehjemmet som 
vi har kontakt med. 

I starten av desember arrangerte de barneleir for 
de 7 barna i team Senegal. Det var stor stas for 
barna å oppleve en «ekte» leir med overnatting, 
rebusløype, nattkino, vannkrig og alt som hører 
med. Vi er veldig takknemlige for å ha fått besøk av 
disse studentene som har vært nysgjerrige og ivrige 
på å observere oss i arbeid, samtidig som de har 
tatt del i oppgaver og gitt oss og barna fellesskap 
og opplevelser. 

Skrevet av Silje Svanholm Skogesal, 
utsendt av Normisjon/LMF til Senegal
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I Norge er det å bli med i et kristent felleskap ikke 
så vanskelig. Mange besøker flere menigheter og 
grupper for å finne den som passer best for dem 
eller deres familie.

I Midtøsten, blant troende muslimer, er det ikke 
fullt så lett.
Vi som følger Jesus er skapt for å være i felleskap. 
Der kan vi utfylle, oppmuntre, rettlede og vise 
kjærlighet til hverandre og de rundt oss. Etter mye 
skepsis og frykt, har flere og flere av de troende 
her gått med på å samles i større fellesskap de siste 
årene. 

Grupper har blitt dannet og flere storsamlinger 
i året har blitt gjennomført. Gleden over å være 
sammen med andre som har gått igjennom li-
knende trosprosesser og forfølgelser, er oppmun-
trende. Tillit er sakte men sikkert bygget opp, på 
tross av kjønn, familie/slekt og bakgrunn. Enhet i 
et troende fellesskap er noe djevelen ikke liker, for 
når det er enhet og kjærlighet er det ikke grenser 
for hva som kan skje.

Rett før vi kom tilbake etter en tur til Norge i som-
mer, hadde en av de troende gått til det hemmelige 
politi og oppgitt mye informasjon om fellesskapet.

De fleste ble kalt inn til avhør, (min mann inklud-
ert) og ble spurt om tro og om det vi samles om.

Fellesskapet fikk en knekk. Tillit var brutt og 
mange av de troende var redde for å treffes. Nå 
4 måneder senere, er de fleste tilbake i fellesskap. 
De kom seg styrket igjennom det, og gleden over 
å kunne være sammen om troen, er viktigere enn 
sikkerhet.

La oss alltid være takknemlige for at vi kan samles 
om det viktigste i livet.
At Gud ble menneske, at han gav seg selv for oss 
slik at vi kunne ha fullkommen glede i fellesskapet 
med Gud og med hverandre.

Skrevet av “Hilde”, utsendt av Frikirken/LMF til Midt-Østen

GLEDE OG FELLESSKAP
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Glede og fellesskap i Thailand

Først av alt så ønsker jeg å takke for all støtte og 
forbønn i året som gikk. Det betyr veldig mye.
Når dette skrives, nærmer det seg jul. Julefeirin-
gene er allerede godt i gang, for her feirer vi jul 
i hele desember. En av mine oppgaver nå før 
jul er å skaffe julegaver. Julegaver til barna på 
Lovsangshjemmet, til barna i lørdagsklubbene 
våre og ikke minst til barna og de voksne i Nan 
i Nord-Thailand. 

Hvert år deler diakoniavdelingen, i samarbeid 
med internasjonale skoler her i Bangkok, ut flere 
hundre julegaver. Dette er for de aller fleste den 
eneste julegaven de får.

I år blir det en spesiell julefeiring, for jeg skal 
sammen med mine kollegaer på diakoniavdelin-
gen, to venninner fra Haugesund, biskop Chanda 
og medlemmer fra Lad Prao kirke i Bangkok, 
feire jul sammen med menighetene i Bo Klua i 
Nan (Nord Thailand). Dette blir en veldig anner-
ledes julefeiring. Jeg gleder meg. Vår «norske» 
familiefeiring feirer vi på forhånd. 

Bo Klua er et fokusområde for Sterke og trygge 
familie prosjektet, et prosjekt NMS støtter og 
som jeg er involvert i. Bo Klua er et nydelig, men 
fattig fjellområde i Thailand, og Lua-folket som 
bor der ,er en utsatt folkegruppe. 

I Bo Klua jobber diakoniavdelingen sammen 
med de lokale menighetene med å forebygge 
menneskehandel, gi støtte til utdannelse og gi 
kunnskap om rettigheter og muligheter. 

I slutten av august ble det arrangert et todagers 
seminar om forebygging av menneskehandel 
for våre kirkearbeidere og representanter fra 
de ulike menighetene i området. 

Vi håper at ved å utruste våre kirkemedarbei-
dere, så kan de støtte og veilede familier i sitt 
nabolag og på den måten forebygge at menne-
skehandel skjer. 

Skrevet av Anne Storstein Haug, utsendt av NMS/LMF til Thailand
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Glede og fellesskap i Japan

Ganske så fort etter at vi flyttet hit til Itami, fikk vi 
erfare japaneres gjestfrihet og vennlighet. Det tok 
ikke mange ukene før vi hadde fått venner som vi 
har hatt regelmessig kontakt med. Og hver gang blir 
bilder tatt og delt. 

108, det var antallet bilder som ble delt på en chat-
tegruppe etter Iver sin 2-års feiring her i Japan. Et 
fenomen som er nytt for meg; etter man har vært 
sammen med venner deler man bildene som man 
tok med mobiltelefonen. Det har ingenting å si om 
man var på et spesielt sted eller bare hjemme hos 
noen. Bilder av ungene som spiser, leker eller bare 
sitter og ser på film, blir delt. 

Iver har fødselsdag på reformasjonsdagen og for 
første gang fikk vi feire han her i Japan. Tre mødre 
med fem barn fylte leiligheten vår med latter og 
god stemning.  Selve jubilanten var veldig fornøyd 
med feiringen. Slikt fellesskap er gull verdt for oss 
når vi har flyttet fra kjente og kjære i Norge til et 
fremmed land på andre siden av jordkloden. Det 
som var ekstra hyggelig for oss, var at selv om in-
gen av mødrene kjente til hverandre fra før av, har 
alle tre mødrene ønsket å holde kontakten videre i 
etterkant.  

På den gruppesamtalen hvor de 108 bildene ble delt 
,sendte jeg også et bilde helt til slutt. Det var en in-
vitasjon til et juleprogram som kirken skal arrangere 
i midten av desember. Jeg fortalte dem at dette er 
et lavterskel-opplegg for barn som ikke kjenner til 
hvorfor vi feirer jul og håpte at de ville bli med på 
det sammen med barna. Det ville to av mødrene, og 
hun ene lurte på om hun også kunne melde på noen 
venner. Da fikk jeg kjenne på en stor glede! 
 
Bønneemner: 
-  Språkstudiet 

- At vi som familie skal trives i Japan 

- At de som vi har blitt kjent med, også skal bli kjent 
med Jesus 
- For de ulike lavterskeltilbudene som kirken har

Skrevet av Øyvind Barlaup, utsendt av NLM/LMF til Japan
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Glede og fellesskap 
                              i Sentral-Asia

It’s the end of another year. As we enter the holiday 
season it’s always great to be expectant! 

We celebrate the Joy that came into our world. 
We read about the announcements, the responses, 
the expectation, the awe and wonder, and the joy. 
Isaiah asked: “to whom has the arm of the Lord 
been revealed?”.  Who has seen his wonderous 
power? His merciful power? His great redeem-
ing power? Those who saw and experienced this 
power responded in wonder, worship and in joy: 
they rejoiced! 

I wonder what joy will come during this season and 
the next year. How will God be at work? How will 
his wonderous power be bringing salvation and 
joy into the lives of so many?  How will he work 
through the local communities we know? How will 
he work through us in the lives of our students? 
We know that without Him, we are barren. But his 
power gives birth to life and joy!  

I am hopeful because this past year I shared the joy 
of those who accepted to be baptized into the com-
munity. I was privileged to see young husbands and 

wives, teenagers, men, and women from different 
parts of the country make this commitment. They 
came together for a weekend to take this step to-
gether as a larger community and share their joy 
with one another. I am hopeful because this past 
year I have been able to really build relationships 
with my male students. 

For the first time in 6 years, they have invited me 
to go visit them in their hometowns. Our hearts 
yearn for these students so that they may also join 
the community of believers.  We are hopeful that 
they will one day share our joy. 

So, we pray and ask you to pray with us for the 
local communities of believers. For those this year 
who took the step and committed their lives, that 
they can continue to grow and experience more 
deeply the Joy we have been given. We ask for our 
students. We want them to come to know and 
share this Joy we have. We want them to enter and 
be part of local communities. We need boldness, 
we need wisdom.  But we are expectant to see the 
arm of the Lord at work! 

Skrevet av “Øyvind”, utsendt av NLM/LMF i Sentral -Asia
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Gleder og fellesskap i Etiopia. 

Nesten hver ukedag er jeg innom voksenop-
plæringssenteret i prosjektet her. Noen ganger tar 
jeg aktivt del i undervisningen, andre ganger er jeg 
bare til stede for observasjon, for så å veilede og 
planlegge med lærerne i etterkant. 

For mange av damene som kommer, er timene på 
skolebenken litt et «friminutt» fra alle oppgaver 
og plikter de har hjemme. Her kan de hygge seg 
sammen og senke skuldrene samtidig som de job-
ber hardt med bokstavøvinger, lesing og skriving. 
For noen faller bokstavarbeidet lett, andre har mer 
vanskelig for å huske. Noen av elevene er helt nye, 
andre har kommet og gått i 2-3 år nå. Ikke helt fast, 
gjerne med noen måneder opphold innimellom. 
En fødsel, et dødsfall, sykdom hos barna eller en 
slektning som gifter seg, gir mye ekstraarbeid, da 
kan ikke skolen prioriteres.
Ei mor gjesper langt og har vanskelig for å konsen-
trere seg. Smårollingen hun har på fanget sover 
akkurat nå, men om natta sover han bare fem 
minutter om gangen sier hun. Da er det ikke så 
lett å skulle konsentrere seg om hvilken bokstav 
som har hvilken lyd, det går litt i surr og hun ler 
godt av seg selv.

Vi leser sammen, øver og øver. Dette går bra, roser 
jeg og latteren sitter løst. Du sier det er fint, men 
jeg får det jo ikke til, sukker ei dame og smiler. Ei 
annen forsøker å lytte ut lyder i navnet sitt. Etter at 
hun har funnet a-en skriver jeg navnet hennes på 
tavla.  Er det navnet mitt som står der, spør hun? 

Hun er mor til flere og kanskje rundt 25 år, men 
har aldri sett navnet sitt skrevet. Når jeg bekrefter 
,blir hun ivrig og vil prøve å skrive det inn i boka 
si. Tenk å kunne skrive sitt eget navn! Gleden og 
stoltheten er merkbar. Og de kommer med store 
drømmer og planer. Ei har lyst til å bli lærer, ei anna 
vil gjerne få seg jobb på et kontor i byen. Det er 
en glede å få være med å gi dem troen på seg selv, 
troen på at de kan og understreke deres store verdi. 

I klasserommet kan jeg ikke dele troen min, men 
jeg kan be. Jeg ber mye for disse damene, for livene 
deres og barna deres. Og at de må få oppleve og 
erfare at de er verdifulle i Guds øyne. 

Jeg setter pris på fellesskapet med disse damene og 
deres glede over å kunne lære og evne til å glede 
seg med hverandre, over seire og utfordringer. De 
sender solstråler inn i min dag. Det er dette dere er 
med på her, å gi voksne mødre muligheten til å lære 
å lese og skrive, et friminutt fra en travel hverdag og 
en mulighet til å drømme om flere læremuligheter 
og nye jobber. Takk for at dere står med i bønn for 
arbeidet. 

Bilder: Tidlig morgen utenfor voksenopplæringssenter-
et.   Fra klasserommet, voksenopplæringssenteret

Skrevet av Dagrun, utsendt av NLM/LMF til Etiopia
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Nytt fra Caspari senter, 
                                      Jerusalem

I 2022 var det 40 år siden Caspari Center ble eta-
blert av Den norske Israelsmisjon sammen med 
flere partnere, i Jerusalem. Senteret skulle være et 
sted for bibelske og jødiske studier hvor man skulle 
utruste ledere og morgendagens ledere til tjeneste 
i den voksende bevegelsen av jesustroende jøder 
(messianske jøder) i Israel.

Caspari Center har tre hovedområder de arbeider 
med. Det er lokale programmer, internasjonale 
programmer samt bokutgivelser og publikasjoner 
(forskningsarbeid).

Lokale programmer innebærer blant annet å tjene 
de jesustroende jødene i Israel gjennom utdanning, 
disippelskap og opplæring. Vi ønsker å utruste 
unge troende for et liv i tjeneste og at flere barn 
og unge skal forbli i troen og fellesskapet mens de 
vokser opp. Et svært viktig ledd i dette arbeidet 
er shabbatskoleseminarene Caspari Center driver. 
Shabbatskole er det vi i Norge kaller søndagsskole, 
men shabbatskoleseminarene rommer under-
visning, oppfølging og materiell til lærerne. Caspari 
Center har gjennom årene produsert flere bøker og 
undervisningshefter som er flittig brukt. De siste 
årene er det særlig blitt laget digitale ressurser og 
undervisningsvideoer som lærerne kan bruke.

Et av de nyeste prosjektene Caspari har innenfor 
lokale programmer, heter «Benot Yeshua». Det 
er et samtaleforum for både arabiske og jødiske 
kvinner i Jerusalem. Her kan man fritt og åpent 
dele vitnesbyrd og historier, man får oppfølging 
og stifter nye vennskap. I en kultur som ofte er 
mannsdominert, er et slikt tilbud verdsatt og viktig. 
Prosjektet gjøres i samarbeid med en annen organ-
isasjon i Jerusalem, Machasech – som betyr tilflukt.

Når det gjelder utgivelser, så kom Caspari nylig 
med to ferske bøker. Den ene er skrevet av pro-
fessor emeritus Oskar Skarsaune og handler om 

jesustroende jøder i Spania fra 300 – 1300 e.Kr. 
Dette er den andre boken i serien «Jewish Believers 
in Jesus». Denne boken er åpent tilgjengelig fra 
caspari.com.
Caspari har også utgitt en omfattende kartlegging 
av den messianske bevegelsen i Israel, et must for 
alle som vil lære å kjenne denne bevegelsen av je-
sustroende i Israel. Det er et grundig arbeid, hvor 
man har dokumentert en tredobling, ja nesten 
firedobling, i antall jesustroende i løpet av de siste 
fire årene.

Caspari Center er nå 40 år og vi ser fram til fort-
settelsen. For med en voksende bevegelse av jesus-
troende, er behovet større for god, trygg og solid 
undervisning og opplæring. Takk for forbønn – 
og velkommen til å bli bedre kjent med Caspari 
Center. www.caspari.com.

LMF støtter Caspari Centers pros-
jekt «Benot Yeshua» med et årlig 
beløp på kr 100.000  
   

Skrevet av Vegard Soltveit, generalsekretær i Israelsmisjonen



15

Et liv i Ordets tjeneste
Vår utsending Elisabeth E. Levy er 
blitt pensjonist . 
Oddrun Flaat Amundsen har tatt 
en prat med henne.

Hvordan fikk du kallet til den tjenesten du har hatt 
og hva er bakgrunnen for at det ble Israel/Jerusa-
lem?
Som etternavnet mitt, Levy, sier, er jeg gift med 
en jøde. Iløpet av studiene mine spesialiserte jeg 
meg i hebraisk og jødedom. Flere studieopphold i 
Israel skapte en dyp kjærlighet til landet og folket. 
Jeg husker ennå at jeg tenkte med meg selv at jeg 
skulle ønske at jeg kunne bli boende i landet. Men 
som ikke-jøde hadde jeg ikke noen mulighet til det. 
Under mitt siste studieopphold på Det hebraiske 
universitetet i Jerusalem, møtte jeg ham som siden 
skulle bli min mann. Vi giftet oss og jeg arbeidet i 
mange år for Det israelske bibelselskapet i Jerusa-
lem. Vi var tilbake i Norge i 10 år da jeg var en del 
av oversetter-teamet til det som ble Bibel 2011. Da 
oversetterarbeidet var ferdig, følte vi at tiden var 
moden for å reise tilbake til Israel. Det konkrete 
svaret på dette kom i forespørselen fra Norsk Is-
raelsmisjon om å overta ledelsen av Caspari Center 
for bibelske og jødiske studier i Jerusalem i 2013.

Du har vært utsending for LMF siden 2016. Hva 
har det betydd for deg?
Jeg må innrømme at jeg ikke hadde så mye kjenn-
skap til LMF før jeg ble «adoptert». Jeg hadde vært 
på et møte i Skien LMF for mange år tilbake; det 
var alt. Så spenningen var stor da jeg dro på mitt 
første sommermøte i regi av LMF i Molde. Men 
jeg ble så positivt overrasket over så mange op-
pegående og hengivne damer, deriblant også noen 
få menn. Og kvaliteten på programmet var veld-
ig bra. Jeg ble kjent med mange nye mennesker, 
og møtte også noen kjente, deriblant Anne Lise 
Bakken, som var en kjær nabo fra studietiden. 

Det har betydd mye å ha en slik organisasjon som 
LMF i ryggen. Det å vite at noen ber for en og det 
arbeidet en står midt i, har stor betydning. For det 
er Guds arbeid vi er satt til å gjøre. Og bønnen spill-
er en viktig rolle i dette. Og jeg må også nevne alle 
julekortene. De har prydet mitt kontor på Caspari.
Kan du si noe om kristne fellesskap i Jerusalem?

Jerusalem er en 
blandet by av 
jøder og ara-
bere. Blant disse 
jødene og ara-
berne er det en 
liten minoritet 
som kaller seg 
kristne. Her må 
jeg presisere på 
grunn av konteksten. En jøde som tror på Jesus, 
vil ikke kalle seg kristen (hebr. Notsri), men han 
eller hun vil kalle seg «en messiansk jøde» (hebr. 
Messichi); noe som indikerer at vedkommende 
tror på Jesus som Messias (hebr. Messiach). Disse 
jødene har siden 1960-tallet dannet sine egne for-
samlinger/menigheter, og det er få som slutter seg 
til kristne kirker, selv om det også skjer som f.eks. 
«Hebrew Catholics». I dag er det ca 279  messian-
ske menigheter spredt over hele Israel. I Jerusalem 
teller de messianske menighetene ca 38. Det er en 
enorm ekspansjon på de siste 40 årene. 

Har du noen tanker om framtiden for LMF?
LMF er fortsatt en livskraftig organisasjon med en 
flott visjon. Men når det er sagt, så er det ikke til 
å unngå å legge merke til at gjennomsnittsalderen 
er høy i LMF. Utfordringen vil være rekruttering 
av yngre medlemmer slik at organisasjonen forblir 
livskraftig. Åpning av LMF for menn, var også et 
skritt i riktig retning.

Hva har vært de største utfordringene og på den 
annen side, de største gledene i tjenesten de årene 
du har vært  LMF-utsending?
Utfordringen med å arbeide i en jødisk kontekst 
kan være stor. På den ene siden har vi fått deler av 
Skriften (GT) og Messias fra dem, og vi står slik 
sett i stor gjeld til dem. På den andre siden så er 
landet og folket svært fiendtlig innstilt overfor alt 
som er fremmed «misjon». Den jødiske antimis-
jonsbevegelsen i Israel er svært aktiv og forsøker 
å vinne tilbake enhver jøde som har kommet til 
tro på Jesus som Messias. Men midt i en ofte ut-
fordende hverdag, har det vært en glede å se at 
den messianske bevegelsen har tredoblet seg på 
de siste 20 årene. 
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Jubilerende grupper 2023
Trondheim 120 år, feirer 8.juni med besøk av Mari Eikli

Nøtterøy 120 år,feirer 2.mars med besøk av daglig leder

Kristiansand 110 år, feirer 29.september  besøk av styreleder

Sandefjord 105 år, dato ennå ikke avklart

Lyngdal 100 år, feirer  26.april med besøk av daglig leder

Levanger 95 år, feirer med besøk av Mari Eikli

Brunlanes/ Stavern 80 år, feirer internt

Stord 80 år, ennå ikke avklart

Nesbyen 60 år, ennå ikke avklart

Nesjestranda og omegn 60 år, ennå ikke avklart 

Ål 55 år, ennå ikke avklart

Leksvik 25 år, feirer 8.juni med besøk av Mari Eikli

Åsane 25 år, ennå ikke avklart
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Skolebesøk på Karmøy 
                       og i Haugesund

LMF  ved Anders og Kjersti Ruud besøkte Hauge-
sund og Karmøy 27.-28.oktober 2022.

Torsdag 27.okt hadde vi avtalt med KVH, en ny 
kristen videregående skole i Haugesund/ Hau-
galandet. Vi ble tatt vel imot av Marianne Håvik, 
rådgiver ved skolen. Skolen har 15 ansatte. Halve 
skolen var på studietur til Spania, men 7 ansatte 
ved skolen kom til sin lunsjpause og deltok på vår 
informasjon om LMF. Det ble twist, info og en fin 
samtale med mange gode spørsmål. 

Takke- og bønnekortet vårt forteller om hvem vi 
har som utsendinger og hvem vi tar med i våre 
bønner. Her fant de ansatte flere kjente. De ville 
dele ut LMF-informasjon til alle de ansatte sine 
kontorplasser.  Alle må få. Vi takker for et godt 
besøk i nye, flotte lokaler.

Danielsen sine skoler har 2 ungdomskoler i Hauge-
sund og på Karmøy. 

Fredag 28.okt hadde vi en avtale med Lundeneset 
vgs i Ølensvåg. Denne skolen har 190 elever og 47 
ansatte. Vi hadde avtale med rektor Gustav Løge 
Fosse. Mange kom til lunsj og vi hadde delt ut info 
og tvist m.m på alle plasser. Vi fikk også der en 
god samtale med flere ansatte og vi opplevde en 
lydhør flokk. 

På begge skolene kjente de vår utsending, Ingeb-
jørg Hauge Nandrup, som har sine familierøtter fra 
Lundeneset. Denne skolen har Indonesia som sitt 
misjonsprosjekt og hadde denne morgenen sendt 
2 elever til Indonesisa på studietur til Ingebjørg. 

Stor glede å notere seg at vi fikk 3 nye medlemmer 
her på skolen, Alle menn.  Vi takker for inspireren-
de skolebesøk. Vi ønsker begge skolene Guds rike 
velsignelse i skolehverdagene som ligger foran.
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Synliggjøre LMF på stand

Østlandsk lærerstevne ble arrangert 4. -5. nov. og  
vi  hadde  vår stand godt synlig like ved hovedinn-
gangen. Vi fikk mest besøk og delte ut mye infoma-
teriell på fredag. Litt mindre besøk på lørdag, men 
det ble likevel flere hyggelige samtaler med deltakere 
og god anledning til å informere om LMF. Begge 
dagene var både lærere og barnehagelærere innom 
og vi på standen la vekt på at LMF er for alle som 
er interessert i vår visjon! 
Det var Mari Eikli, Inger Rismyhr og Oddrun F. 
Amundsen som stod på stand denne gangen.

Søndagsskolens Generalforsamling ble avholdt 
på Gardermoen. Frivillig Ragnhild Nærland sto på 
stand for LMF og opplevde å få mange gode prater. 
Flere uttrykte at de satte pris på samarbeidet med 
LMF har gjennom Ragnhild Knotten og hennes  
ansvarsområdet i Finnmark .

Besøk i Porsgrunn LMF

I november var styreleder på besøk i Porsgrunn LMF. 
Det var det siste møtet før jul. Glede, fellesskap og om-
sorg preget møtet. Vi var hjemme hos Torbjørg. Det var 
så fint stelt i stand til å ta imot oss som kom. 

Vi var 10 som var på møtet. Programmet var fellessang 
med pianofølge, bønn, andakt og glimt fra arbeidet 
til LMF. Det ble samlet inn kollekt, og vi fikk servert 
snitter og kake. 

Møtet ble så fint ledet av Kari og Solveig, og vi sang den 
fine julesangen: «Å, kunne jeg bare bli barn igjen,» til 
slutt. Takk for det arbeidet dere alle er med i, og for at 
styreleder fikk denne fine kvelden sammen med dere.
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Karmøy 70 år
Karmøy LMF, bilder fra 71 års jubileum, torsdag 
27.okt. Bilde av Sigdis Skaug og Sigrid Lalid. 

Festbordet er dekket med 12 til stede. 2 gjester 
kom på besøk fra Haugesund LMF. 

Eldste medlem var 90 år og vi kjørte henne hjem 
ved midnatt. En inspirerende gruppe. Takk for at 
vi fikk komme. 

Hilsen fra Kjersti og Anders Ruud 

Skien 105 år
Skien LMF var samlet på Skogplassane bedehus til fest 3.november.  Det var god stemming i gruppa og 
vi startet samlingen med mye sang. Arnt Flugstad ledet oss på gitar. Daglig leder holdt andakt og hilsen 
fra landsstyret .Karin Fjose Olsen holdt et interessant foredrag med tittel Mitt Afrika. Det ble også tid 
til prat og hygge. Takk for fin feiring som ble godt ledet av Elna Bjørge, leder i Skien LMF.
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Kvam LMF 90 år

Siste oktoberdagen 2022 var 8 av dei 11 medlemene 
i Kvam samla rundt eit festdekka bord heime hos 
Aslaug Hushagen i Norheimsund. Leiar Olaug Dyr-
korn hadde med både bilete frå tidlegare jubileums-
feiringar, og fleire protokollar med god og grundig 
dokumentasjon på trufast arbeid for LMF i Nor-
heimsund gjennom meir enn 100 år! For allerede 
rundt 1912 vart gruppa starta etter ei samling på 
Framnes, og har møttest regelmessig sidan. Gruppa 
vart først formelt innmeldt i LMF i 1932. Fleire av dei 
som er med no, har vore med i LMF i meir enn 50 år! 
Her er det mykje kunnskap om historia til LMF, og 
medlemene ga tydeleg uttrykk både for stor omsorg 
for arbeidet, og takksemd over å få vere med. 

Fleire har vore med på sommarmøte, og dei brukar 
Misjonshilsen systematisk, både i gruppa og heime. 
For underteikna som var på si første jubileumsfeir-
ing som utsending frå Landsstyret, var det mykje 
erfaring og lærdom å hente! 

Ekstra artig var responsen som kom då vi snakka om 
at i år er det 120 år sidan Henny Dons stifta LMF, 
og jubileumsfeiring på sommarmøtet: To av damene 
kunne nemleg fortelje at dei hadde snakka med Hen-
ny Dons for vel 60 år sidan! Birgit Hestad var utsend-
ing på sommarmøte frå lærarskulelaget, og Ingebjørg 
Skjelbred viste bilete av seg som 20-åring ilag med 
Henny Dons! Dei fortalde om sterke møte, og om 
korleis ho hadde lagt hendene på dei og velsigna dei 
i liv og teneste framover. Begge understreka omsorga 
og kjærleiken dei som ungdommar vart møtte med, 
og at dei hadde bore med seg opplevinga som ein 
skatt resten av livet. 

Bildetekst:
Bak frå v. 
Gerd Valland, Helene Haarr, Ingebjørg Skjelbred, 
Aslaug Hushagen
                         
Framme frå v. Birgit Hestad, Berit Skutlaberg, Olaug 
Dyrkorn, Kjellunn Norheim. Med Henny Dons.   

Kjekt å vere ilag med Kvam LMF, takk!       

Svanhild Ask
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Fitjar LMF 50 år

Fitjar LMF markerte 50-årsjubileum i no-
vember. Sju av ni medlemmer hadde høve til 
å vere med på ei intern feiring, som vart halden 
i heimen til Ellen Karoline Hovstad. Det var 
ho som stifta LMF - gruppa, og er den einaste 
som har vore med heile tida. Ellen Karoline var 
formann i fleire tiår.

Ellen Karoline til høgre på biletet.

Vennlig hilsen Turid Sandvik.

Vennesla 50 år

Torsdag 15.september 2022 feiret Vennesla LMF 
50 år i stuene til Gunnhild Lia. 

Tilstede var både tidligere og nåværende medlem-
mer, i alt vel 20 personer.
 Det ble en fin og innholdsrik fest med forskjellige 
innslag: Hilde Halvorsen fortalte levende fra sin 
lange 40-årige misjonstid, Anne Sørlie, også tid-
ligere medlem, gledet oss med mange vakre sanger. 

Sekretær Inger Kristine Haaland hadde laget en 
oversikt over de 50 år i foreningen der 3 medlem-

mer har vært med hele tiden. 

De deltok også denne kvelden: Tordis Heimdal, 
Marianne Kråkeland og Gunnhild Lia.
Det ble servert deilig smørbrød, marsipankake og 
andre kaker. Alle gledet seg over fellesskapet og 
styrken ved å være med i arbeidet for LMF.

Til slutt ba vi sammen for arbeidet hjemme og ute 
og nedba Guds velsignelse over tjenesten.

Kirsten Bestul, referent
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Skrevet av Inger Marie A. Oppegård, daglig leder i LMF

Kvinnenes Internasjonale bønnedag(KIB) går av 
stabelen fredag 3.mars 2023. Dette er en årlig 
markering.
KIB ble startet i 1887 i USA blant europiske im-
migranter som ønsket å samle kvinner til bønn på 
tvers av ulike kirkesamfunn.  De to kvinneorgan-
isasjoner i USA sendte ut en oppfordring til felles 
bønn på en bestemt dag hvert år. Organisasjonen 
ble et verdensomspennende fellesskap fra 1928. 
Organisasjonen heter i dag World Day of Prayer 
WDP) og har sitt hovedkontor i USA. Ønsket er å 
forene kvinner til bønn og arbeid for fred.

Siden slutten av 1920 tallet har dagen blitt markert 
i Norge.  En av våre grunnleggere Henny Dons var 
en av pådriverne til å få dette til Norge.  LMF har 
stort sett hatt sete i nasjonal komiteen siden da. 
Etter en reorganisering sitter jeg nå som leder av 
nasjonal komiteen på vegne av LMF.

LMF har siden 1932 trykket informasjon om og 
programmet for bønnedagen i Misjonshilsen , slik 
også i år, se s 6. 

Jeg hadde gleden av å representere den norske 
nasjonal komiteen på generalforsamlingen til 
World Day of Prayer i juni. Hele generalforsam-
lingen foregikk digitalt. Det var flott å få oppleve et 
verdensvidt kvinnefellesskap i bønn og samtale om 
strategi og veien videre mot World Day of Prayers 
100-årsjubileet i 2028. 

Den ene dagen var avsatt til regionale samlinger 
for Europa. Vi hadde en delerunde med repre-
sentanter fra de fleste europeiske land. Det er 
mange som har krevende dager, men det ble også 
delt fortellinger om håp og gode fellesskap i en 

krevende tid. 

Generalforsamlingen skulle vært i Skottland, så 
hver dag ble åpnet med sekkepipespill og andakt 
fra Skottland. 

Styreleder for WDP er en dame fra Ghana og Eu-
ropa er representert med to representanter, en  fra  
Romania og en fra Tsjekkia. 

Årets program er utarbeidet av nasjonalkomiteen 
på Taiwan. Den taiwanske befolkning har en 
krevende tid i forhold til sin store nabo i nord, 
Kina. Taiwan er lite land, men rikt på ressurser 
og stå på vilje. 

Årets offer går til arbeid blant immigranter og 
unge aleneforeldre som trenger hjelp til utdanning, 
livssituasjon og mer kunnskap om foreldreskap.

La oss huske på kvinnene på Taiwan. 

Flere av våre samarbeidsorganisasjoner har ar-
beidet og har fortsatt kontakter med taiwanske 
kristne på ulike måter.

Kvinnenes internasjonale bønnedag arrangeres 
mange steder i Norge og støtt gjerne opp om ar-
rangementet der du bor. 

Det er en dag som samler kvinner til felles bønn 
og eukumenisk fellesskap der vi bor.

Kvinnenes        internasjonale        bønnedag
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Barnebibler til ukrainske barn

I april 2022 mottok vi med stor glede kr 40.000 fra 
Lærernes Misjonsforbund øremerket barnebibler 
til ukrainere. En barnebibel koster kr 40, så gaven 
har blitt til 1000 barnebibler! 

Når livet blir vanskelig, søker mennesker etter 
trøst, håp og styrke. En allerede stor etterspørsel 
etter bibler har derfor økt sterkt etter at krigen 
begynte. De siste månedene har det vært en vek-
kelse blant ukrainere, både i Ukraina og blant fly-
ktninger i andre land. Barnebibler er spesielt pop-
ulære, for språket er enkelt å forstå og bildebruken 
ligger nær den ortodokse tradisjonen. Dermed har 
mange assosiasjoner til det de i ulike faser i livet har 
møtt i kirken. Selvfølgelig er barnebibler viktigst 
for barna, men det er foreldre og besteforeldre som 
leser de sammen med dem. Derfor er dette viktig 
for hele familien. 

Det siste året har vi også fått se hvordan soldater i 
frontlinjen gjerne sender en barnebibel til de som 
er igjen hjemme, eller leser for sine barn via en 
telefon.  Det vi kaller «den blå barnebibelen» er 
nærmest ikonisk, og nå ser vi at også mange el-
dre mennesker spør etter den. Å få lese den nå, 
i en vanskelig situasjon, sammen med sine egne 
barn eller barnebarn, gir trygghet for både barn 
og voksne. 

Et stort antall barnebibler er delt ut i Øst-Ukraina, 
der krigen er hardest, men mange har også blitt 
distribuert til flykninger andre steder i Ukraina og 
i landene som grenser til Ukraina. 

På bildet ser vi gutten Dima (8 år). Sammen med 
mange andre kom han løpende ut av tilfluktsrom-
met da han hørte en bil stoppe. Alle fikk mat, og de 

som ønsket fikk også bibler. Bibelselskapets frivil-
lige ble stående og snakke med Dima. Han fortalte 
at foreldrene hans er døde, så nå bor han sammen 
med onkelen sin. Sammen med teamet gikk han 
bortover veien til en skole der flere barn var samlet. 
Han holdt den nye barnebibelen tett inntil brystet. 
Da de kom fram, sa Dima: - Tusen takk for maten 
og denne boken! 

Vår frivillige ga ham en god klem og ba en stille 
bønn om at Gud må bevare Dima.

Av Ann-Catherine Kvistad, innsamlingsleder Bibelselskapet
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AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på. 

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

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

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

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

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

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

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

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

S v a r k u p o n g 

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

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

Pr. måned       Pr. kvartal       Pr halvår      Årlig  

Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

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

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Lærernes 
Misjonsforbund 

Mottakers konto:
3000.15.38094

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

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Navn ___________________________________

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________ 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

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

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

Lærernes Misjonsforbund,
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE
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  Glede og fellesskap

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Godt nytt år!
En stor takk til deg som LMFer! 
Sammen har vi i 2022 gitt kunnskap om Jesus 
til hele verden gjennom våre utsendinger og 
samarbeidspartnere. Dette er gledelig og flott å 
få være med på!

Årstema for 2023 er glede og fellesskap.
Dette er ord som rommer så mye og som vi alle 
mener noe om og vet hva betyr for oss.

Jeg blir glad når jeg tenker på de gode fellesska-
pene som inkluderer og som ser alle.
Jeg blir glad når jeg får høre om nye mennesker 
som finner sin faste plass i et kristent fellesskap.
Jeg blir glad når jeg tenker på bønneringen som 
rammer inn  vår verden.
Fra øst til vest og fra nord til sør bindes vi krist-
ne sammen av bedende mennesker som løfter 
hele verden opp til Gud i bønn.
Det er mye å be for og mye å takke for.
Dette verdensvide fellesskapet gjør vår hverdag 
rikere og vi får stå i en større sammenheng enn 

bare Norge.  Vi har mye å lære av våre kristne 
søsken verden over  og gå  et stykke vei sammen.

Hvordan skaper vi gode fellesskap der vi er?
Hvilke og hva slags spor setter jeg i mine felles-
skap?
Dette er spørsmål  jeg vil ta med meg inni 2023.

En gammel bønn kan bli vår bønn i det nye året:
Vi takker deg, ja , vi priser deg, Gud, vår Herre 

Jesu Kristi far, for all din godhet alle steder 
og til alle tider.

Du har reddet oss, vernet oss, hjulpet oss, ledet 
oss, alle vårt livs dager like til denne stund. 

Gi oss på ny din godhet, så denne dagen kan være 
en hellig dag, fylt av glede, trygghet, hellighet og 

ærefrykt for deg. 

Godt fellesskap og mye glede ønskes deg i det 
nye året!

Oversikten over gaver gitt fra gruppene 
blir ikke lengre trykket i bladet. 

Hver gruppe får tilsendt en oversikt fra 
kontoret i januar i posten.
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Et 70-årsminne om Henny Dons
Det finnes fremdeles LMF-medlemmer som har opplevd Henny Dons, LMFs sentrale grunnlegger.
En av dem er Lina Marie Løken i Elverum LMF. Som 15-åring, i 1952, var hun med sin tante på et som-
mermøte og etterfølgende busstur, der Henny Dons var med. Gjennom denne turen ble Lina knyttet til 
LMF på en slik måte at hun etter lærerutdanningen, selv ble medlem og har vært det siden.
Lina var pådriver for å få i gang LMF-gruppa på Elverum igjen, da den for mange år siden hadde ligget 
nede et par år. I dag er de 8 medlemmer.  

Et møte med Henny Dons 

Haldis Scarborough kommer bort til meg på 
Sommermøtet på Rønningen i sommer med 
deler av et album og en historie som følger 
bildene.

Som ung lærerstudent ble hun med på som-
mermøtet i 1962 på Framnes. Alle lærerstu-
denter fikk komme å snakke med Henny  Dons 
en og en og det ble foreviget. Samtalen med 
Henny Dons  gjorde et sterkt inntrykk på Hald-
is. Siden har LMF betydd mye for henne. 

Har du gamle LMF- protokoller lig-
gende?
LMF kontoret vil gjerne motta disse for å oppbevare 
de for ettertiden. Gamle LMF-protokoller inneholder 
mye levd liv i gruppene. Det er historisk materiale som 
LMF gjerne vil ta vare på i arkivet vårt. 

Send gamle protokoller til LMF, Gjennestadtunet 85, 
3160 Stokke eller overlever det til oss ved anledning. 

Medlemskontingenten for 2023 sendes ut til alle medlemmer individuelt.

De som ønsker å få tilsendt medlemsgiro på epost, bes melde inn epostadressen 
sin til kontoret. Send epost til laermisj@laermisj.no
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Anngjerd Hagen, em. Søndeled
Jarl Idar Haugen, em, Ålesund
Marie Hagesæter, Borgund LMF
Inger J Gypta, Kristiandsand LMF
Laila Aasen, Kristiansand LMF
Sonja Brudeli, em, Trøgstad
Bjørg Olafsson, Kristiansand LMF
Astrid Smette, Nesbyen LMF

 Nye medlemmer:  Høsten 2022

Astrid Myrtveit, Nordhordland LMF
Rolf Hauge, Kolsnes
Gustav Løge Fosse, Ølensvåg
Håvard Brekkeå, Ølensvåg

Skattefradrag for gaver på kr 500 eller mer.

Har du gitt en gave på mer enn kr 500 i år, har du rett til å få skattefradrag for den.
Vi må oppgi ditt fødsel og personnummer til skattemyndighetene for at du skal få skattefradrag. 

Send oss derfor ditt fødsels og personnummer om du ønsker dette!

 Døde høsten 2022:

Eid LMF 40 år
 Jubileumbesøk i LMF-gruppa på Eid 14. okto-
ber 2022. Vi hadde et fint møte på bedehuset 
Betania på Eid.  Ved døra til Betania trefte vi 
ei smilande Kirsti med hendene fulle av flotte 
smørbrødfat. Inne var det varmt og godt, andre 
hadde vore der før og sett på omnane, så no var 
det berre å dekke borda . 

For meg var bedehuset på Eid ein kjent og kjær 
plass etter fleire misjonsmesser og basarar i 
NMS tidlegare, men første gongen som utsen-
ding frå LMF. Etterkvart fyltest småsalen opp, 
til vi var 13 rundt borda, og eg kjende att fleire 
trufaste misjonsvener.

Leiar Kirsti Naustdal Ilje ynskte velkommen og 
fortalde litt om gruppa, før alle fekk sei litt om 
seg og si erfaring både i høve til LMF og elles. 
Eg fekk halde andakt og fortelje litt om min veg inn i LMF, og erfaringar siste året. Takke for forbøn 
og omsorg, understreke kor viktig det er å ha nokon som ber for oss, og kor heldige vi er som får vere 
med i eit slikt fellesskap! Difor var det og ekstra kjekt å kunne be Kirsti komme fram og ta imot hel-
sing med lys og takk frå Landsstyret og tilsette i LMF. Stemninga rundt borda var god, og smørbrød, 
kake og kaffi vart verkeleg sett pris på. 

Jubileumsnummeret og siste bladet til LMF vart mykje brukt som hjelpemiddel til å fortelje om ar-
beidet i LMF både før og no, i tillegg til flagg-guiz. Bønnestund fekk vi og vere med på  mot slutten av 
møtet, då fleire av medlemmene delte på å leie denne stunda.Takk – det var kjekt å vere med på LMF 
på Eid!   Svanhild Ask



På siste siden...

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

             
SOMMERMØTET 2023

Tema: Glede og fellesskap

Tid: 3.-6.august 2023

Sted : Ansgarskolen, Kristiansand

Sjekk ut vår nettside på 
www.lmisj.no


