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“Han leder meg til hvilens vann”

LEDER

Styreleder Anne-  Lise Bakken

Vær velsignet 

der du er i disse tider

 Jeg er så heldig å ha et sted, ei hytte på en seter-
voll som er mitt hvilested. Når vi er her oppe, hvi-
ler øynene på fjellene, skogen og setervollen. Om 
sommeren kan vi høre bekken som sildrer og sau-
er som breker. Her er det rikelig med bær, et vann 
vi kan fiske i, ei li full av blomstrende røsslyng og 
et vell av ulike sommerfugler som danser på se-
tervollen.
Livet her oppe har vært og er, avhengig av å ha 
vann til dyr og mennesker. Alle trenger vann. Vi 
kan ikke leve uten vann. Flere ganger om dagen 
drar vi til «Bekken» og henter friskt vann til hytta. 
Vi har ikke sauer, men setra på den andre siden 
av bekken har det, og sauene går og beiter rundt 
vår hytte også. En del av bekken har blitt gravd litt 
større. Her kan vi bade, eller ihvertfall senke oss 
ned i vannet og  rense trette, slitne, varme og skit-
ne kropper. Det er et hvilens vann.

Når jeg er her oppe, blir problemene mindre, tan-
kene lettere, pandemien langt borte, sinnet forny-
es og roen senker seg. Kropp og sjel, mennesker 
og dyr, får hvile og næring. På et slikt sted kan 

en tenke seg at sauegjeteren som ble kong David 
skrev salme 23: Herren er min hyrde, jeg mangler 

ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger;
han fører meg til vann der jeg finner hvile,

og gir meg ny kraft.

Mange av oss pleier å dra på kristne stevner og 
leirer, er med i en bibelgruppe, misjonsforening, i 
kirkekor eller har et fellesskap i en menighet i nær-
heten av der vi bor. Dette er for mange hvilesteder, 
der en kan få påfyll fra livets kilde, Jesus. På grunn 
av pandemien, så er mye av dette avlyst, stengt el-
ler begrenset.

Generalforsamlingen 2021 på Bakketun er også 
avlyst. Både jeg og styret i LMF  hadde gledet oss 
til endelig å få treffe dere alle. Slik blir det ikke. 
Sommermøtene er for meg vært et hvilested med 
påfyll av Guds ord, misjonsinformasjon og felles-
skap. Når vi mister disse møtepunktene, hvileste-
dene våre, så trenger hjertene våre å finne dem på 
andre steder. Og det er oppfordringen nå til oss 
alle, å finne disse stedene til hvile for våre hjerter 

og for fellesskap på nye måter.                                                   
Kanskje du finner hvile i naturen, i sang og mu-
sikk, i godt lesestoff, en telefonsamtale, et brev osv. 

Kirkefaderen, Augustin, skrev: «Du har skapt oss 
til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det fin-
ner hvile hos deg.»

Hvilens vann er det stedet, oasen, hvor vi kan  
drikke oss utørste og legge oss ned i skyggen av 
trærne når solen steker. David sier i Salme 36:

«I skyggen av dine vinger, Gud, 
søker menneskebarna ly.

De får spise seg mette av det beste i ditt hus,
du lar dem drikke av din gledes bekk.»

Må Herren lede deg til sitt vann som gir hvile, 
glede, styrke 

og fornyelse for kommende dager.
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Med alle forandringerne vi oplever, er det tid til 
at gå tilbage til det enkle. Her kommer jeg til at 
tænke på kilden i Salme 23,2: Han leder mig til 
grønne enge, og fører mig til det friske vand. 

Vækkeuret ringer, klokken er allerede 5. Så er det 
tid til morgenkaffe, Bibel og notesbog. En ny dag 
sammen med Herren i bevidsthed om at han ved 
bedst. Jeg takker ham dagligt for, at han ikke lader 
mig gå igennem mere, end jeg kan klare. Det giver 
mig håb. Han minder mig om pauser og ferier, som 
er nødvendige for at tanke op. Men mest næres jeg 
af den daglige nærhed hos ham, som giver uendelig 
fred midt i storme, prøvelser og alle angrebene.

Når jeg er helt stille ind for Gud og beder efter 
Hans vilje, oplever jeg at spise af det brød, Han 
giver til sjælen. Drikke af Hans friske vand, så jeg 
aldrig tørster igen. Han viser mig detaljerne, når 
jeg går en tur i naturen, og minder mig om at ikke 
to blade er ens. Det får mig til at tænke på, at han 
har en plan for mit liv. Mine dage er talte, Han 
viser mig fremtiden, et skridt ad gangen. Hans 
navn er godhed og trofasthed, hvilket jeg er dybt 
taknemmelig for.

Coronaen ramte min datter. Hun var dobbelt 
udsat, og det blev fem ugers kamp mod sygdom. 
Efter to uger blev jeg bedt om at hente hende på 
højskolen, hvor hun er elev. Med Guds stav og 
hans ord, blev vi vejledt helt ned i detaljer om, 
hvor og hvornår der skulle sprittes af. Ved Guds 
trofasthed blev min datter rask, og vi andre undgik 
at blive smittet. 

Det var de daglige bønner, bibellæsning og nadver, 
der holdt hverdagene sammen i den periode. 
Vi rykkede sammen, og alt imens voksede en 
lifligt duftende blomst frem i form af en dejlig 
eventyrbog med bibelske principper – min datter 
har båret på den i flere år – nu fik hun tid til at 
skrive den ned.

Det bedste ved, at Jesus er min hyrde, er at lade mig 
fylde med hans glæde og fred: Så der ikke er plads 
til frygt. Jeg oplever Guds godhed, når jeg træder 
ud i tro og lydighed i de små ting i hverdagen, og 
bliver selv velsignet og båret igennem. Det er som 
et glas koldt vand på en varm sommerdag. 

Må vi fortsat bygge vores liv på Guds ord som det 
sande fundament i en tid, der rokker og ryster. 
Og må det forberede os til, hvad der møder os 
fremadrettet i livet! Men heldigvis kun en dag ad 
gangen. 

Må Gud velsigne dig! 
         

Andakt  av Lone Ibsen Barua, utsendt av Ungdom i Oppdrag  til Papa New Guinea, men er pt i Danmark.

Jesus - livets kilde
Bibeltekst:

Spørsmål til  å tenke over  
eller samtale ut fra:

 1: Les Salme 23 høyt

2: Hvilken betydning har Salme 23 hatt i ditt liv?

3: Hva betyr hvilens vann for deg?
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Spørsmål til å tenke over eller 
samtale ut fra:

1.Del gjerne refleksjoner rundt bildet. Hva ser 
du, og hva sier det deg? 

2.Del tanker og følelser rundt bibelverset i 
Jesaja 58.11.
Hvordan oversvømmes vi av den hellige Ånd 
slik at Jesus blir kilden til liv og vekst i våre liv?

3.Jeg brukte av og til eksemplet med rismarkene 
i pinseprekener i Japan, fordi det var kjent.  
Kan du/dere finne eksempler fra Norge som 
kan hjelpe oss til å se Jesus som livets kilde, og 
formidle det til nordmenn av i dag?
                                                                                                        

Andakt av Anna Magni Larsen, 
tidl LMF-utsending i Japan og LMF- medlem i Harstad

Jesus - livets kilde
Bibeltekst:

I Japan våknet jeg opp til en like stor overraskelse 
hver vår: Mens vi sov, hadde verden rolig 
forvandlet seg! Det hadde vært tørr og brakk jord. 
Nå var det en innsjø! 

Blokker og asfalt var omringet av en rolig 
vannflate der hus og himmel speilet seg. Snakk 
om en gjennomgripende forvandling!  Vannet 
gjennomsyret og dekket jorda, og gjorde den til 
en våt seng der de små risplantene omsider kunne 
settes ut. Gjennom sommeren skulle de vokse seg 
store, og bære fram livgivende ris for mange til 
høsten. Det krevdes mye forarbeid med den tørre 
jorda. Vannet fløt inn sakte og rolig, slik at ikke 
forarbeidet ble forgjeves. Men hvor i all verden 
kom dette vannet fra? 
Det var ikke lett å se, men hver rismark var omgitt 
av kanaler med sluser, og alle kanalene hadde en 
felles forbindelse til en vannkilde. Når tida var 
inne, åpnet bøndene slusene, så det livgivende 
vannet fant veien dit det skulle. Og så kunne 
risplanting og rishøst gå sin gang.

Å våkne opp til slike omgivelser, ble en årlig 
påminnelse for meg: - Er det slik med din Ånd, 
Herre, at den også kan komme sakte og spise opp 
vår tørre jord, så den blir som en vannrik hage? 
At vi kan få se at mens vi sov, har den hellige Ånd 
virket i stillhet? Han gjennomsyrer våre hjerters 
tørre jord, så den kan ta imot Ordet og bære 
frukt! Det gjelder meg, og det gjelder dem jeg gjør 
forarbeidet blant. Jesus er kilden til liv og vekst. 
Det er mangt en kan meditere over ved en rismark! 

For eksempel det som står i Jesaja 58,11:
Herren skal alltid lede deg 

og mette din sjel i det tørre landet. 
Han skal styrke kroppen din ,

så du blir som en vannrik hage, 
en kilde der vannet aldri svikter.»
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  Bønnestund

  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 ansatte 
  LMF i de andre nordiske landene
  Alle LMF`s samarbeidsorganisasjoner /-kirker
  Fred i Midtøsten
  Storting og regjering
  Kongen og hans hus
  Generalforsamling 2021, Gardermoen

      Personer og saker som er nevnt i dette bladet

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

arbeidere
for å høste inn grøden sin. 

Matt 9,37 b-38

«Ta tid til å bede, søk stillhet og ro»
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Bli kjent med vår nye utsending fra 
Frikirken - Helene i Midt-Østen

Først må jeg bare takke så mye for tilliten. Det er 
utrolig flott at dere ønsker å være med å støtte meg 
og arbeidet mitt med bønn og økonomisk.

Jeg heter Helene og på grunn av sikkerheten, kan 
jeg dessverre ikke oppgi etternavn eller bilde. 

Jeg har vært en av utsendingene fra Frikirken til 
Midtøsten siden 2013. Her trives jeg godt sammen 
med mannen min og våre fire barn. Vi jobber i et 
internasjonalt team, og hovedvisjonen vår er å øn-
ske å starte en kirke i byen vi bor i. Kirkeplant-
ningsarbeid er vanskelig og tøft i muslimske land, 
men Gud jobber på en helt spesiell måte i disse 
områdene, og vi har fått sett flere komme til tro. 

Hovedoppgaven min i kirkeplanting er oppfølging 
og disippelgjøring. Vi har ukentlige møter med tre 
nye troende med muslimsk bakgrunn. De er ivrige 
etter å lære nye ting og se mer av hva Bibelen sier. 
Vi bruker en metode som heter DBS (utforskende 
bibelstudier). Det gjør det også lettere for de nye 
troende å studere Bibelen selv og  sammen med 
nye mennesker. 

For å kunne være til stede i et muslimsk land der 
evangelisering ikke er lov, er det viktig at vi har en 
annen plattform i tillegg. Vi er involvert i et fami-
liesenter som driver flere prosjekter, blant annet 
en barnehage, leksehjelp, sportsaktiviteter, kvin-
ner i arbeid og forskjellige kurs. I koronatiden har 
mange av disse aktivitetene vært stengt. 

En av de nye troende driver et eget prosjekt i 
tettstedet hun bor, og jeg har fått være involvert 
i dette. Da har vi delt ut matbokser med nødven-
dig mat, klær og sko. Vi har også hatt samtaler, fått 
bringe trøst og vært med å be for deres behov. 

Koronakrisen har satt veldig mange familier i en 
utrolig vanskelig situasjon der de ikke har til mat 
på bordet, og det er ofte mange munner å mette. 

Igjen vil jeg si at jeg er så takknemlig for at dere vil 
være en del av arbeidet som drives, og jeg gleder 
meg til samarbeidet med dere. Gud velsigne dere.
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Å skape gode familier i Thailand

Under en av de mange motorveiene i Bangkok 
ligger Nong Mai, et lite samfunn med rundt 300 
husstander. 

Midt i dette samfunnet ligger småbarnsbarneha-
gen vår, Lovsangshjemmet, som en grønn liten 
oase i alt det grå og triste. Nong Mai er et av de fat-
tigste områdene i Bangkok. Området har mange 
sosiale utfordringer, det er mye rus der og utrygge 
familiesituasjoner.

Diakoniavdelingens nyeste prosjekt: «Sterke og 
trygge familier», et prosjekt NMS er med og støt-
ter, har som mål å styrke familier i Thailand. Vi ser 
at skal vi skape trygge og gode samfunn og me-
nigheter, så må vi begynne med å styrke familiene. 

I november arrangerte diakoniavdelingen et 
«sterke og trygge familier»-seminar i Nong Mai, i 
samarbeid med områdelederen. Det var Juki som 
foreleste under seminaret. Han er fra Thailand, er 
kristen og er spesialist på barns rettigheter. Juki 
var veldig spent på forhånd, siden møterommet 
denne gang var utendørs, under motorveien, med 
godstog som gikk forbi og folk som satt og drakk 
og skålte utenfor gjerdet. Hundre mennesker var 
innom i løpet av seminardagen og vi ble veldig 
imponert over engasjementet hos de som deltok. 
I år skal vi, sammen med Juki og områdelederen, 
invitere de som deltok denne dagen til et oppføl-
gingsseminar på kirkens hovedkontor i Bangkok.
 
Vi skal også arrangere et tre dagers kurs sammen 
med stiftelsen Step Ahead, med mål om å utruste 
våre ansatte og kirkearbeidere i Bangkok slik at de  
kan være med å støtte familier i  sine nabolag og 
prosjekter.  I tillegg til å ha et fokus på Bangkok 
vil vi i  år arrangere kurs- og seminardager i  Nan 
i Nord-Thailand. Dette i samarbeid med menig-
hetene i området og ordføreren der.
Sammen kan vi utrydde fattigdom, bekjempe 
urettferdighet og dele troen på Jesus.  

Tusen takk for at dere er med og støtter arbeidet 
vårt. 

Skrevet av Anne Storstein Haug, utsendt av NMS/ LMF i Thailand
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Mellom linkene i Israel 

Kjære alle LMF’ere!

Påsken er over for denne gangen i Israel, både den jødiske 
og den kristne påsken, som dette året var overlappende. 

I begynnelsen av året forkynte statsministeren at til pås-
ke «ville vi være frie mennesker». «Frie» i betydningen 
av «frie fra korona-pandemien». 

Jødene feirer påske og minnes 430 år i egyptisk fangen-
skap, men dette året feiret vi også at korona-fangenskapet 
mer eller mindre er over. De fleste av Israels innbyggere 
er nå blitt vaksinert mot COVID-19, og like før påske åp-
net landet opp igjen. Hoteller, kaféer og nasjonalparker 
ønsket igjen sine gjester velkommen.

Men flyplassen er fortsatt stengt for turister. Det ble nok 
en påske uten pilegrimer i Jerusalems gater. Men mange 
lokale kristne feiret påskehøytiden i Jerusalem og andre 
steder. 

I Israel er vi på vei til noe som kan ligne på «normalt». 
Det er vi glade for, men vi venter på at studenter og tu-
rister igjen skal banke på vår dør som før. Vi måtte dess-
verre avlyse vårt vårkurs for prester, men vi satser på at 
bibelskolestudenter skal fylle senteret til høsten.

Imens holder vi lokalkurs på Zoom. Om ikke lenge, vil 
vi igjen kunne møtes ansikt til ansikt. Vårt siste kurs på 
Zoom for shabbatskole-lærere og foreldre het «Mellom 
linkene». 

En av Israels beste forskere på internettet gav et grun-
dig foredrag både om nettes positive sider, men også om 
nettes farlige sidene. Hva skjer med barn og unge som 
har sittet inne i nesten et år foran skjermen med under-
visning på Zoom? 
Vet foreldrene hva de driver på med? 
Mange foreldre fikk nyttig informasjon og tips. 
Over hundre fulgte foredraget på hebraisk som også ble 
simultanoversatt til russisk og amharisk.

Bønneemner:
Be for nye volountører til Caspari Center og for en ny 
regjering i landet.

Skrevet av Elisabeth. E. Levy, utsendt av Israelsmisjonen/ LMF i Israel
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Skrevet av Berit Østby,
utsendt av Promissio/LMF 
 i Etiopia
Det er en helt vanlig onsdag ettermiddag og jeg 
kjører hjem fra jobb gjennom et av de mange trav-
le markedsområdene i hovedstaden Addis Abeba. 
På hver side av veien ligger det små, overfylte bu-
tikker, trengt innimellom gate-markedet hvor va-
rer ligger på et plaststykke rett på bakken. 

Det er nesten umulig å komme fram på grunn av 
alle menneskene som myldrer langs veien og midt 
i veien, alle de små fortauskafeene som omtrent 
når ut i gaten, og alle bussene, motorsyklene og 
trehjulingene som kjører i sikksakk, noen til og 
med i motsatt kjøreretning. 

Plutselig ser jeg en liten gul ballong med en lang 
snor komme fykende over veien. Jeg ser ingen eier, 
men jeg ser en dame langs veien stoppe opp. 

Hun har begge armene fulle av varer, spinat, korn, 
noen plastposer og jeg vet ikke hva, men hun har 
fullt opp med sitt eget. Likevel tar hun tid til å 
stoppe og tråkke på snoren til den gule ballongen. 
Hun venter til en annen dame kommer løpende til 
og tar ballongen. Sannsynligvis gir hun den til et 
barn som har mistet den. Så går damen som har 
armene fulle av varer, bare rolig videre. 

Jeg vet ikke hvorfor denne lille opplevelsen gjorde 
så sterkt inntrykk, men den sa meg noe om godhet 
i hverdagen, om å være der for hverandre. 

Om å stoppe opp og hjelpe en annen, selv om jeg 
har det travelt og har mer enn nok med mitt eget. 
Om å gjøre dagen bedre for en annen, selv om jeg 
syns den byrden jeg selv bærer er tung nok. 

Om at en liten, nokså unnselig handling av godhet, 
kan lyse opp dagen for andre. 
Som det å redde en liten gul ballong……….

En gul ballong
    i Addis Abeba
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Vann, til og med rent vann, er ikke akkurat noe vi 
har mangel på her i Norge. Det kan være litt van-
skelig  virkelig  å forstå betydningen av hva Jesus 
sier. Når han forteller kvinnen ved brønnen: “Men 
den som drikker av det vannet jeg vil gi, vil aldri 
mer tørste,” når alt man trenger å gjøre når man er 
tørst, er å gå bort til vasken og tappe et glass med 
kaldt, rent vann. 

De fleste steder i verden er rent vann en mangel-
vare, og noen steder er helt enkelt “vann” en man-
gelvare. Da jeg først flyttet til Sør-Asia bodde jeg 
i seks måneder sammen med en lokal famile, for 
å lære språk og kultur. De hadde én kran i huset, 
på utsiden av veggen til dusjrommet. Der kom det 
vann i ca. en halvtime, én gang om dagen. Iden 
halvtimen gjaldt det å fylle så mange bøtter og kar 
som mulig, samt sørge for at så mange som mulig 
fikk vasket seg. Jeg, som kom rett fra Norge, syntes 
dette var veldig tungvint, men familien der anså 
seg selv som ekstremt heldige, fordi de fikk vann 
rett inn i huset. 

De fleste andre i området måtte gå til en kommu-
nal vannkran for å hente vann. Det vannet som 
kom, var bare nesten rent nok til at man kunne 
drikke det, og uten noen garanti for at man ikke 
ble syk. Mageproblemer pga skittent vann var en 
del av hverdagen, noe folk ikke kunne endre, og 
derfor anså som noe annet enn normalt. 

Kvinnen ved brønnen tenkte neppe over at det var 
vanskelig for henne å hente vann, det var jo noe 
som alle gjorde. Vertsfamilien min i Sør- Asia anså 

seg selv som heldige, fordi de hadde en vannsitua-
sjon som vi her i Norge ville ha kalt uholdbar.

Når Jesus da sier, til kvinnen ved brønnen, til fa-
milen i Sør-Asia og til oss her i Norge: “Men den 
som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer 
tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde 
med vann som veller fram og gir evig liv”, så bør 
vi lytte og takke ja, og ikke svare “men vi har så 
godt vann i springen på kjøkkenet, at vi trenger 
ikke noe mer”. 

Skrevet av Anette, utsendt av Normisjon/LMF i Sør-Øst Asia

Vann
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Siden mars 2020, da Peru gikk i lock-down, og 
frem til nå, ett år senere, har misjonærlivet vårt 
vært på vent. Da vi reiste i hui og hast ut fra Peru i 
april, så håpet vi å komme tilbake til høsten, i alle 
fall til høstferien og ”helt sikkert” innen jul. Vi ble 
permitterte, og måtte finne oss andre jobber, men 
vi så ikke etter noe fast, for vi skulle jo ut igjen. 

Dermed var det å finne oss til rette i Norge, også 
på vent. Etter hvert fikk vi flyttet inn i huset vårt i 
Søgne, men hele tiden har vi tenkt at det er mid-
lertidig. Kun det nødvendige ble pakket ut fra lof-
tet, og alle møblene ble lånt fra bruktbutikker. Vi 
fikk til og med langtidsleie en gammel bil.  

Nylig hadde vi en samtale med stedlig represen-
tant i Peru om tingenes tilstand og fremtidsutsik-
ter. Det er dessverre ganske mye smitte der frem-
deles. Folk dør, deler av landet blir stadig stengt 
helt ned for å begrense smitte, samtidig som den 
økonomiske byrden blir for stor til at folk kan kla-
re det så mye mer. Det er mye frykt og uvisshet. 
Det er vanskelig å treffe folk ute og veldig begren-
sede muligheter til å samles. Skoleåret begynner 
digitalt for alle elevene i Peru, i alle fall frem til juli. 
Det er heller ikke lov med noen fritidsaktiviteter.   

Den nasjonale kirken har det veldig trangt økono-
misk og trenger lengre tid på ansettelser, planer. 
Kirkene har ikke mulighet til å samles fysisk, så 
de samles virtuelt. I det hele tatt er det mange be-
grensinger på å kunne drive nybrottsarbeid på en 
vanlig måte.  

Vi som familie, trenger stabilitet og forutsigbarhet. 
Vi har bedt og tenkt mye sammen, og når vi tar i 
betraktning alle fakta og forhold,tenker vi at det 

er best å avslutte vårt misjonsengasjement i Peru. 

Vi trenger å slå røtter, for egen del og for barnas 
del. Vi har hatt misjonær og hverdagslivet  i Peru 
på vent altfor lenge. 

Når vi nå ser at det blir utfordrende å leve med 
barn i Peru til høsten, at arbeidsforholdene blir 
vanskelige og at mulighetene for å drive med ny-
brottsarbeid blir begrenset, så tenker vi at det er 
på tide å bli i Norge i nærmeste fremtid. 

Men misjonærlivet fortsetter her hjemme da, folk 
trenger Jesus her også.

Takk for all deres støtte og forbønn.

 

 Skrevet av Marie Vargas, utsendt av NLM/ LMF i Peru

Takk for meg!
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Min skolehverdag

De hadde vært i Norge et år allerede, da jeg ble 
kjent med dem; tre afghanske mindreårige flykt-
ninger. Det ble uforglemmelige timer, og vi snak-
ket om mye mer enn arbeidsplaner og leksehjelp. 
Jeg fikk «bli med» til landsbyer og familier i Afg-
hanistan, og fikk innsyn i noen av redslene under 
fluktruten.  Latter og tårer. Det å få fortelle om den 
delen av livet – åpnet også for bedre konsentrasjon 
om de norske fagene.  

Troen ble et helt naturlig samtaleemne, og de 
opplevde det befriende å kunne snakke om bønn, 
høytider, faste, hvordan de tenker at Allah er, og 
om gleder. Jeg fortalte at jeg også har en tro; jeg er 
kristen og Gud er den viktigste i mitt liv. 

Da skjønte de at vi hadde noe felles: en tro på at 
det finnes noe høyere enn oss og noe som er hellig.  
«Det er nå en gang slik, sa jeg, at de fleste som tror 
,er overbevist omderes  egen tro er den riktig.Det 
er en del av DNA’et til alle religioner, men jeg kan 
likevel synes at det er spennende å høre om andres 
tro og jeg har alltid noe å lære av dem.» 

De lyttet, og vi snakket litt om begrepet «de van-
tro». De fikk hjelp til å sortere tanker de hadde 
strevd med, og som ingen hadde turt å snakke høyt 
om før. 

Jeg har innimellom tenkt at mange norske lærere 
har «berøringsangst» i forhold til muslimer.

Kanskje bunner det i en frykt for at fokus på tro 
fører til radikalisering.  Min erfaring er at åpen-
het om tro, bare har bidratt til gjensidig respekt 
og forståelse.

Skrevet av Jorunn Andestad Langmoen, Eidsvoll. 
Jorunn jobber på Eidsvoll videregående skole.
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Møt en ildsjel:   
        Randi Ljønes
                 - med hjerte for det lokale og for verden!
Randi Ljønes, bosatt i Gjerdrum og leder i Rome-
rike LMF.
Jeg snakker med Randi en vakker marsdag, gan-
ske nøyaktig to måneder etter at Gjerdrum ble et 
kjent sted for oss nordmenn på grunn av det tra-
giske leirskredet ved årsskiftet. Men ulykken er 
ikke grunnen til vår samtale, nå er jeg interessert i 
å høre om Randis tilknytning til LMF.

Så Randi har de siste månedene stått i spissen for å 
få til midlertidig barnehage i Normisjonens loka-
ler på Gjerdrum.

Hun gikk lærerskolen i Volda på begynnelsen av 
syttitallet og med i Venelaget, men da var LMF 
ukjent for henne. Hun er bl.a. engasjert i Imf, In-
dremisjonsforbundet, og møtte der Lm’fer Ann-
bjørg Barane. Hun introduserte Randi for Rome-
rike LMF på slutten av nittitallet. Da var Oddhild 
Godøy leder, og Randi fant seg fort til rette i grup-
pen. Selv når hun kunne være sliten etter dagens 
jobb som rektor ved Veståsen skole, kom hun all-
tid hjem etter møtene oppglødd, inspirert og vel-
signet. Slik er det fortsatt. Det er noe med ånden 
som møtene er preget av. Gruppen består av vel-
dig forskjellige personer, men det er spesielt godt å 
være sammen i fellesskapet om Jesus, i gode bøn-
nestunder og gjennom samtalene de har. Jesus er 
i hjertet, det er veldig merkbart i gruppen. «Dei 
gode band som bind Guds folk i saman her», mer-
ker vi, slik som sangen beskriver, sier Randi.

I løpet av årene har noen gruppemedlemmer flyt-
tet på seg, og nye har kommet til. Rekrutteringen 
skjer gjennom medlemmene som kjenner noen 
som det er naturlig å spørre. Viktig at alle kjenner 
seg trygge på gruppa. Randi overtok som leder da 
Oddhild flyttet til hjemlige trakter på Sunnmøre. 

Gruppen har ofte gjestetalere fra ulike organisa-
sjoner. På grunn av nærheten til Oslo, er det for-
holdsvis lett å få tak i talere. Det er en styrke at 
LMF forholder seg til forskjellige organisasjoner. 
Det er berikende og interessant, det binder oss 
sammen og styrker fellesskapet, sier Randi. I Ro-
merike LMF har de en god kultur for å dele tanker 

og bønneemner seg imellom på møtene. Møtene 
har de på omgang i hjemmene, og ansvaret for å 
åpne møtet har den som var vertskap på forrige 
møte. Sekretæren, Marit, skriver gode referater 
fra hvert møte, og de gjennomgås på neste møte. 
Dermed blir innholdet repetert og gir nærmest en 
dobbel velsignelse.

Gruppen har vanligvis 5 møter pr. år, 2 om høs-
ten og 3 på våren. Denne våren håper de å få til et 
møte like etter påske og ett i mai.  

Hvordan vi skal rekruttere nye medlemmer? Det 
viktigste er nok personlig samtale og invitasjon. 
Der kan vi nok alle bli flinkere og modigere. Sam-
tidig er det noe med kjemien i gruppa. Jeg synes jo 
dere på lederplan er veldig flinke til å følge oss opp 
og med det holde engasjementet vårt ved like. Selv 
har jeg ikke fått hvert med på noen sommerstev-
ner, mest pga andre oppgaver, men det håper jeg at  
jeg kan endre på fremover. Tror også de treffene er 
med på å inspirere og gi engasjement videre.

Randi vil  til slutt gjerne dele et ord som aldri for-
andrer seg: 
«Frykt ikke! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved 
navn, du er min». Jes 43:1 
Det Gud eier, tar han seg av.

Samtale mellom Randi Ljønes og Oddrun Flaat 
Amundsen



15

Jubilerende grupper 2021

115 år Bodø, feirer internt
110 år Tromsø
105 år Larvik

100 år Horten, feirer høsten 2021 med besøk av daglig leder 
75 år Harstad

75 år Mosjøen, besøk av informasjonsmedarbeider
70 år Rolvsøy, besøk av daglig leder

65 år Os
65 år Rakkestad/ Degernes
60 år Måløy, feirer internt

60 år Stranda, feires på Sunnmøresamling 4. september
55 år Rana, besøk av informasjonsmedarbeider

5 år Sunnmøre LMF, feires på Sunnmøresamling 4. september



Revisjon 2020
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Regionsamlinger

17. april

Samling for Vestland fylke

Kl. 13-16

Sted: Knarvik Misjonshus

UTSATT TIL HØSTEN

På grunn av Corona pandemien kan 
arrangementer våren 2021 bli avlyst eller utsatt til høsten 2021.

Det blir sendt ut invitasjon til alle medlemmer og grupper
 i de aktuelle områdene!

Alle LMFs arrangementer avholder i forhold til gjeldene smittevernregler.
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Forelegg til Generalforsamlingen 2021

LLærernes 
Misjonsforbund

GF 2021

Tema: Jesus - livets 
kilde
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  GENERALFORSAMLING  2021
Dagsorden for forhandlingene:

Kandidater til valgkomite 
og protokollkomite:

Valgkomiteen: 
Leiar: Kjersti Ruud, Bergen
Medlemmer (4 faste og 2 vara), i alfabetisk rekkefølge:
1. Gunvor Ahlers, Trondheim
2. Torhild Bruland, Sandefjord
3. Gunnlaug Bøyum, Bergen
4. Liv Wettergreen Jensen, Tromsø
5. Lindy Sjånes Johansen, Bodø
6. Anne Myrlund Larsen, Harstad

Protokollkomiteen:
(2 faste og 1 vara), i alfabetisk rekkefølge: 
1. Inger Anne Trydal Hansen, Maura
2. Annbjørg Eiksund Hesselberg, Førde
3. Inger Rismyhr, Sandefjord

Programmet for GF som
kan følges via Facebook og 
nettsiden vår er følgende:

Fredag 30.07.:
13.00: Bibeltime ved Elisabeth E.Levy
14.00-16.00: Forhandlinger

Lørdag 31.07.:
10.00: Bibeltime ved Elisabeth E. Levy
14.00: Med håp til Mongolia
- Et foredrag om NLMs arbeid i landet gjen-
nom 25 år  ved Inger Rismyhr

Sak 1: Åpning ved styreleder
Sak 2: Valg av møtedirigenter
Sak 3: Godkjenning av dagsorden
Sak 4: Valg av referenter
Sak 5: Valg av tellekorps
Sak 6: Treårsregnskap
Sak 7: Treårsmelding
Sak 8: Protokollkomiteens rapport
Sak 9: Opptelling av stemmeberettigede
Sak 10: Valg
Sak 11: Handlingsplan 2021-2024. Finnes i Misjonshilsen nr 2.21
Sak 12: Eventuelt

Forslag til dirigenter: Ragnhild L. Knotten og Anders Ruud

Forslag til referenter: Oddrun Flaat Amundsen og Inger Rismyhr

Forslag til tellekorps:  Liv Wettergreen Jensen, Alvhild Vassel Eide, 
Elin Ann Øvensen og Kjersti Ruud

Forslag til protokollunderskrivere: Ragnhild Knotten, Anne Trydal Hansen, 
Oddrun Flaat Amundsen og Anne-Lise Bakken
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Treårsmelding for LMF 
2018-2020.

På Generalforsamlingen på Bildøy, Bergen i 2018, 
ble LMFs HANDLINGSPLAN for perioden ved-
tatt med følgende fokus:
FELLESSKAP
FRIMODIGHET
FORENKLING
Disse ordene har vært aktuelle for arbeidet inter-
nasjonalt, lokalt, regionalt og sentralt.
Handlingsplanen har vært styrende for Landssty-
rets arbeid.

FELLESSKAP:
Sommermøtene er LMFs største synlige mar-
kering, og har en betydning for organisasjonens 
bilde utad. Det er lagt ned mye arbeid i å gi pro-
grammet høy kvalitet ved forkynnelse og kultu-
relt innhold. Gjester fra Norden gir oss et større 
og rikere fellesskap. Misjonærmosaikk styrker oss 
med aktuell misjonskunnskap. Møtene har vært 
godt markedsført både gjennom Misjonshilsen, 
aviser, magasiner og i sosiale medier.

2018: Generalforsamling på Bildøy Bibelskole, 
(121 deltagere).
2019: Sommermøte på Solborg Folkehøgskole, 
(130 deltagere).
2020: Nordisk sommermøte ble avlyst på grunn 
av Coronapandemien.

Stands: Daglig leder, informasjonsmedarbeider, 
LS-medlemmer og andre frivillige har flere gan-
ger hatt stands for LMF. Det har vært på NLA, 
Dronning Mauds minne, Trosopplærings-konfe-
ransen, Østlandets og Sørlandets lærerstevne og 
på landsmøter/generalforsamlinger til de organi-
sasjonene som vi samarbeider med. Det er også 
avlagt besøk ved en rekke kristne barnehager og 
skoler. Noen ganger får LMF nye medlemmer der 
og da, mens andre kan trenge flere «møter» med 
LMF før det er naturlig å melde seg inn.

På nettet: Hjemmesiden vår www.lmisj.no holdes 
jevnlig oppdatert og er et kontaktpunkt. Vår 
Facebook-side formidler aktuelle nyheter fra våre 
utsendinger, informasjon om kommende arran-
gementer m.m. Den er et godt kontaktforum for 
våre medlemmer. Tallet på følgere nærmer seg 
600.

Ved regionale samlinger og jubileer hvor grupper, 
enkeltmedlemmer og støttespillere er invitert, 

åpnes det opp for å gjøre LMF enda bedre kjent. 
Daglig leder har i perioden tatt initiativ til flere 
slike samlinger. Responsen har vært god. Dette 
vil bli videreført i neste periode. I denne treår-
sperioden har 47 grupper jubilert. Mange har 
laget misjonsfest med flott program og inviterte 
gjester. Andre har valgt å feire internt. 33 grupper 
har fått besøk av daglig leder, eller medlemmer 
av landsstyret (LS) ved disse anledningene. Det 
er en prioritert oppgave for daglig leder og LS å 
være til stede.

LMF-MEDLEMMENE:
Medlemstall: Medlemmer pr 31.12.2018: 1620.
                                    Status pr 31.12.2020: 1433.
Betalende medlemmer: Studentmed-
lemmer 2, enkeltmedlemmer 513,                                     
Gruppemedlemmer 766, Ekteparmedlemmer 27 
(54 personer)
Ikke betalende: Frimedlemmer 32, misjonærer 
62. Givere: 7. Nye medlemmer: 72. Noen av dem 
er tidligere misjonærer som nå er betalende                            
medlemmer. Dette gleder vi oss over.
Nye faste givere: 136. Medlemmer, døde i perio-
den: 102. De er nevnt i Misjonshilsen.

Gruppene: Årsmeldinger fra gruppene gir uttrykk 
for at medlemskapet i LMF er av stor verdi for 
det enkelte medlemmet både åndelig og sosialt. 
De 73 gruppene fra Mandal i sør til Alta i nord 
samles trofast. Mange gir uttrykk for bekymring 
for at medlemmene blir eldre og at det er van-
skelig å få med nye. Det uttrykkes takknemlighet 
for hvert nytt medlem. Mye av rekrutteringen 
skjer lokalt i de enkelte gruppene. På grunn av 
Covid-19 pandemien i 2020, har mange gitt 
uttrykk for savnet av et gruppefellesskap. Noen 
av gruppene har møttes på ulike måter innen-
for smittevernreglementet, og mange har holdt 
kontakten med hverandre gjennom telefonen. I 
denne perioden er det skapt mye kreativitet for å 
holde kontakten med hverandre.
I løpet av treårsperioden er 7 grupper blitt lagt 
ned. Det er: Notodden, Eidsberg/Mysen, Søgne, 
Danvik, Nedre Eiker, Hurum og Jondal
I 2019 fikk vi to nye grupper: Giske og Nord-Hor-
daland LMF-gruppe.

NETTVERKSSAMARBEID:
Daglig leder har hatt samarbeidsmøter med de 
5 sende-organisasjonene for våre utsendinger, 
møter i ulike samarbeidsfora og er med i styret 
for NORME.
Med vår frittstående stilling og vår økumeniske 
profil bidrar vi ikke bare gjennom våre utsendin-
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ger, men også ved den støtte vi yter til større og 
mindre undervisningsrelaterte prosjekter innen 
andre organisasjoner og kirker.
Nordisk kontakter:
2018: Kjersti Ruud var norsk utsending til dansk 
LMF sitt møte i Odense, Danmark
2019: Daglig leder var norsk utsending til dansk 
LMF sitt Sommermøte i Århus, Danmark.
2020: Alle sommermøter ble avlyst i 2020.
På alle våre sommermøter i perioden har det vært 
gjester fra Norden.  

Vi er meldt inn i EUREKA-samarbeidet, som 
er et forum for undervisning i Europa gjennom 
Lausanne-bevegelsen. Kjersti Ruud har deltatt, 
og vært vår representant på samlingene i 2018 og 
2019.

LMF-UTSENDINGENE:
2018: 17 utsendinger.
NMS (5): Anne Storstein Haug, Thailand; Po Chu 
Grønvold, Kina/Hong Kong;
Mary Rakotovao, Paris, Frankrike(ny) Madagas-
kar; Marit Breen, Etiopia; Anne Lise Matre, Mali.
NLM (5): Margunn og Geir Tore Salmelid (nye), 
Inger Valbø, Japan., Dagrunn Dyrhol, Etiopia, 
Marit Norheim Hugdal, Mongolia.
Normisjon (5): Therese Glendrange, Mali; Guri 
Enger, Mali; Åse Røsvik de Vargas, Ecuador;
Synnøve Aandstad Baghirova, Aserbajdsjan; 
Ingrid Øie Aamli, Senegal.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke (1): Marianne 
Boklund Jacobsen, Japan
Den Norske Israelsmisjon (1): Elisabeth E. Levy, 
Israel.
Promissio: Berit Østby. Samarbeidsavtalen varer 
til 2022.
Søndagsskolen Norge: Ragnhild L. Knotten. Sam-
arbeidsavtalen varer til 2023.

2019: 17 utsendinger.
Endringer:
NMS: Ave og Magne Mølster (ny), Estland, Rafi 
Rakotovao(ny), Frankrike. (Po Chu Grønvold, 
Marit Breen og Anne Lise Matre avsluttet tje-
nesten hos oss).
NLM: «Øyvind» (ny), teltmaker. Kjersti Gang-
stø(ny), Mali. (Margunn og Geir Tore Salmelid 
sluttet hos oss)
Frikirken: «Laila» (ny), Midt Østen. (Marianne 
Boklund Jacobsen, avsluttet tjenesten hos oss).

2020: 17 utsendinger.
Endringer:
Normisjon: Anette(ny), Asia, Silje Svanholm Sko-

gesal(ny), Senegal. (Synnøve Aandstad Baghirova 
og Ingrid Øie Aamli avsluttet tjenesten hos oss).
NLM: Marie Vargas(ny), Peru.

I perioden er det utarbeidet skriftlig informasjon 
til utsendingene, og daglig leder har holdt jevnlig 
kontakt med dem. Utsendingene har levert 
mye godt stoff til Misjonshilsen og Facebook. 
Misjonærer som har avsluttet tjeneste har blitt in-
vitert til å fortsette i LMF som medlemmer. Våre 
utsendinger og medarbeidere i de prosjektene vi 
støtter, er en ressurs både i sin tjeneste og innad 
i LMF. I løpet av 2020 ble det laget flere aktuelle 
takke-og bønnebrev med misjonærenes behov i 
fokus. Disse ble videreformidlet til gruppene og 
andre.

FORENKLING:
I denne 3-årsperioden har vi ønsket at det skal 
være kort vei mellom utsending og LMFerne. Det 
er lagt vekt på at enkeltmedlemmer og grupper 
skal bruke lite tid på administrasjon, og mye tid 
på fellesskap, bønn og misjon.
Det er blitt oppfordret til bruk av avtalegiro på 
gaver og bruk av kid for innsending av gaver fra 
gruppene.
Det skal være enkelt å få kontakt med kontoret 
og arbeidet skal i stor grad være utadrettet. Dette 
har blitt styrket gjennom ansettelse av informa-
sjonsmedarbeider.

ØKONOMI:
Pilar regnskap, lokalisert på Gjennestad, utfører 
økonomi  og regnskapstjenester.
Daglig leder har 100% stilling. Det forrige lands-
styret ansatte Oddrun Flaat Amundsen som 
informasjonsmedarbeider fra 01.05.2018 i en 40% 
prosjektstilling over 2 år. Landsstyret valgte å 
gjøre den til en fast stilling fra 01.08.2020. Dette 
har vært med på å styrke LMFs virksomhet.
Økonomistyring ivaretas ved å utarbeide årsbud-
sjett, og eget budsjett for sommermøtene, slik at 
deltakerne betaler kostnadene ved disse møtene.
Misjonsoffer på sommermøtet blir derfor bokført 
som gaver.
Hver LMF-utsending har fått opptil kr. 140.000 
(2020) i lønnsstøtte.
I tillegg kunne LS innvilge en rekke prosjekt-søk-
nader.  LMF tilgodeses fortsatt med betydelige 
gaver, både ordinært og testamentarisk.

Nye faste givere: Stadig flere melder seg som fas-
te givere. Det er kommet til 136 nye faste givere i 
perioden. LMF har pr. 01.01.2021 til sammen 182 
faste givere.
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LS er takknemlig for større og mindre testa-
mentariske gaver, et vitnesbyrd om trofasthet i 
misjonens tjeneste.

MISJONSHILSEN:
Bladet har fått en strammere redigering med et 
sidetall på 32 sider. Stoffet oppleves aktuelt og 
inspirerende. Misjonshilsen egner seg godt til å 
presentere LMF. Det er blitt innhentet bistand 
på den grafiske profilen og utformingen av hvert 
enkelt blad. Daglig leder er redaktør, og styreleder 
skriver fast lederspalte. Informasjonsmedarbeider 
skriver litt i bladet og leser korrektur. Utsendin-
gene er viktige bidragsytere til bladet vårt. Bladet 
gir også plass til oppmuntrende referater fra 
gruppejubileer. Tilbakemeldinger viser at bladet 
brukes flittig på gruppemøtene og til personlig 
inspirasjon og oppbyggelse. Det ble gjort en revi-
sjon av bønnekortet i forhold til innhold og utse-
ende i 2020, og sendt ut sammen med Misjonshil-
sen nr 1-2021. Dette også for å øke fokuset på vår 
bønnetjeneste i LMF. Takk til alle som bidrar med 
stoff til Misjonshilsen.

LANDSSTYRET:
Etter valget 29.06.2018 har LS hatt følgende sam-
mensetning:
Leder                   Anne-Lise Bakken          2018-2021
Nestleder            Mari Eikli                         2018-2021
                             Kjersti Ruud                     2015-2021
                             Liv Wettergreen Jensen  2015-2021
                             Liv Jorunn Koller             2018-2021
                             Elin Ann Øvensen            2018-2021                              
 Varamedlemmer: Anna Magni Larsen, Steinar Aks-
nes, Svanhild Ask 2018-2021
Landsstyret har hatt 9 møter i treårsperioden, 
derav 2 digitale. Protokollen viser at 138 saker har 
vært behandlet. Generalforsamling, sommermø-
tene, valg av utsendinger, årlig økonomisk støtte 
til organisasjonene og økonomisk støtte til ulike 
misjonsprosjekt har vært viktige saker. LS har 
også gjennomgått og oppdatert organisasjons-be-
skrivelsen og oppdatert instruks for daglig leder.  
Samarbeidsavtaler med Det Norske Misjonssel-
skap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normi-
sjon, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Promis-
sio og Søndagsskolen Norge er arbeidet fram. Det 
har vært arbeidet med HMS-plan etter gjeldende 
regler i LMF, og med rutiner i forhold til GDPR 
lovverket. (Personvern).En smittevernveileder er 
blitt utarbeidet, og sendt til gruppene.

Protokollkomite:
Etter valget i 2018 består protokollkomiteen av:
Anne Synnøve Klavenes, Anne Trydal Hansen og 
Annbjørg Eiksund Hesselberg (varamedlem)
 

Valgkomite for GF 2021:
Etter valget i 2018 består valgkomiteen av:
Alvhild Vassel Eide. (leder), Gunvor Ahlers, He-
lene Aaslid, Turid Sætra, Torhild Bruland, Anne 
Myrlund Larsen (varamedlem) og Lindy Sjåstad 
Johansen (varamedlem).

FRIMODIGHET:
Frimodighet er og har vært viktig i møte med 
medlemmer, samarbeidspartnere og utsendinger.
LMFerne skal være frimodige på vegne av det 
oppdraget vi er en del av i Guds rike. Vi skal få 
være frimodige på vegne av LMF og dets med-
lemmer. Vi skal være frimodige i å oppfordre til 
forbønn, omsorg og givertjeneste for våre ut-
sendinger og andre prosjekter som vi har støttet 
gjennom denne 3 års perioden. I 2020 erfarte vi at 
bønnen bandt oss sammen på en spesiell måte, da 
de fysiske møtene ble færre.

VEIEN VIDERE OG TAKK.
LMF retter en stor takk til alle medlemmene 
for trofasthet i givertjeneste og i forbønn for 
misjonærene og hele virksomheten vår. LMF har 
jobbet for å bli mer utadrettet i perioden og for å 
gjøre organisasjonen mer kjent. Regionsamlinge-
ne har blitt svært populære, og det kommer vi til 
å fortsette med.

Medlemstallet har gått ned i denne tre-årsperio-
den. Vi trenger nye medlemmer. Alle medlemmer 
oppfordres til å rekruttere nye medlemmer. Det 
hadde vært flott å få 120 nye betalende medlem-
mer til vårt 120-års jubileum i 2022.

Landsstyret takker daglig leder, Inger Marie A. 
Oppegård for godt samarbeid i tre-årsperioden. 
Bladet vårt. «Misjonshilsen» som hun er redak-
tør for, blir godt mottatt, og vi får god og aktuell 
misjonsinformasjon gjennom det. Takk til daglig 
leder for at du har brukt din tid og din kunnskap 
i vår organisasjon. Landsstyret takker informa-
sjonsmedarbeider Oddrunn Flaat Amundsen for 
god innsats i ulike oppgaver i disse årene. 

Takk for all kontakt med medlemmer, grupper, 
samarbeidsorganisasjoner og for oppmuntringer 
og utfordringer! Så går vi sammen inn i en ny 
tre-årsperiode, med friskt mot under vårt motto 
«Med kunnskap om Jesus til hele verden».

For Landsstyret i LMF, 
                          Anne-Lise Bakken, styreleder
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Presentasjon av kandidater til landsstyreleder og 
landsstyret til GF 2021

Kandidat til landsstyreleder:
Anne-Lise Bakken , 62 år, fra Høydalsmo i Tokke kommune. Jeg har vært 
medlem i LMF i snart 30 år. De første årene var jeg med i en gruppe i 
Troms, nå er jeg enkeltmedlem.
I snart 3 år har jeg vært styreleder i LMF. Jeg har sagt ja til å stille meg til 
disposisjon for en periode til. Tidligere har jeg vært med i landstyret i 6 år, 
hvor av 3 som nestleder.
Foruten mitt engasjement i LMF, er det for tiden søndagsskolearbeidet jeg 
er mest engasjert i. Våre visjoner er ganske like.  
Misjon har alltid vært en del av livet mitt. Et av høydepunktene som barn, 
var å være med mor og søsken på misjonsforeninger. Jeg har vært på leir, 
hatt jobb og lederverv i ulike misjonsorganisasjoner og menigheter i Nor-
ge.  
LMF er for meg et fellesskap, et åndelig hjem, både i landsstyret og særlig 
på  sommermøtene. I landsstyret bidrar vi alle med erfaringer og kunnskap 
i misjonsarbeidet, forvaltning av midler som er samlet inn, og omsorg for 
hverandre gjennom kontakt og bønn. Jeg vil gjerne være med på å bygge et 
fellesskap der alle er trygge og kan få bruke sine evner til beste for LMF sin 
visjon om å gi kunnskap om Jesus til hele verden.

Kandidater til Landsstyret 2021-2024:

Ingun Stokstad Barane, 53 år, Egersund kommune. Jeg er sogneprest i 
Egersund. Jeg har vært medlem av LMF fra tiden jeg var misjonær i Ka-
merun på slutten av 1990-tallet. Da  jobbet jeg som lærer og rektor ved 
to ulike bibelskoler. Jeg har blitt spurt om å sitte i landsstyret i LMF og 
stiller meg til disposisjon for dette. Jeg er opptatt av å se på muligheter for 
å utvikle og fornye LMF og ønsker å ha fokus på utsendingene.
Siden jeg har vært misjonær selv i 7 år, er jeg fortsatt opptatt av misjon og 
hvordan kirke og enkeltmennesker kan løfte blikket utover og se det store 
kristne fellesskapet vi er en del av, både lokalt og globalt. 
Misjonsengasjement gir viktige perspektiver og impulser fra andre deler 
av verden.
Jeg har dessverre ikke engasjert meg i lokal LMF-gruppe, men jeg har 
stor glede av bladet Misjonshilsen og LMF sin facebookside. Det er inspi-
rerende å lese historier fra utsendingene. 

Svanhild Ask, 69 år,  Askvoll  kommune.
Medlem i Askvoll LMF i 11 år. Har vore aktiv både som tilsett og  frivillig 
i NMS i mange år.  Vart kjent med LMF då eg var lærar på Den norske 
skulen i Japan, og var enkeltmedlem til vi starta Askvoll LMF. 
Eg håpar at LMF også i framtida vil vere viktig for å gje nye menneske 
kjennskap og kunnskap om Jesus. Eg ønskjer å halde meg godt orientert 
om utsendingane våre  Rekuttering er viktig  for vår organisasjon og eg 
ser fram til å besøke fleire LMF-grupper.
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Liv Jorunn Koller og bor i Røyken i Asker kommune.  Jeg har vært 
med i LMF i mange år. Aktiv medlem har jeg vært siden generalfor-
samlingen i Alta i 2015. Jeg ble valgt inn i Landsstyret i 2018. 

Jeg er mest opptatt av bibeloversettelsesarbeidet som er en nøkkel for 
å nå ut til grupper som ellers ville lett bli glemt. Dette arbeidet bekref-
ter identitet og språk på en vesentlig måte.

LMF er en organisasjon som ser den enkelte misjonær på en særlig 
måte, og som også forventer at de melder tilbake om hvordan arbeidet 
går. Den tette kontakten med de som blir støttet økonomisk, er viktig. 

Jeg liker at LMF er tverrkirkelig slik at vi støtter utsendinger fra for-
skjellige organisasjoner. I tillegg har LMF et godt kristent fellesskap, 
ryddig ledelse og gir gode innblikk i hva som skjer på misjonsfelte-
ne rundt i verden. Det er inspirerende å være med på noe som er så 
meningsfullt, med mottoet som er – med kunnskap om Jesus til hele 
verden.

Anne Kristin Hanson, Åsane LMF, Bergen.
Har vært med i drøye 20 år

Som medlem av landsstyret ønsker jeg å bidra med «grasrotperspekti-
vet» fra en av de mange lokale LMF-gruppene

Flere i slekten min har vært misjonærer, så deres innsats har vært til stor 
inspirasjon for meg i mitt trosliv, og som motivasjon i den hverdagslige 
vitnetjenesten.  

LMF-gruppen jeg er medlem i har vært et viktig kristent fellesskap hvor 
vi fritt kan dele tro, privatliv og jobb-utfordringer, og be for hverandre. 

 Mari Eikli,  72 år og bor på Bjørkelangen i Aurskog Høland. I 1975 
reiste jeg  til Etiopia som misjonær. Samme år ble jeg medlem i LMF. 
I 1995 kom jeg tilbake til Norge og jobbet i grunnskolen i Oslo.  Jeg er 
med  i Romerike LMF.
Jeg har vært nestleder i landsstyret den siste perioden. Jeg ønsker å gjøre 
LMF kjent med vårt motto: «Med kunnskap om Jesus til hele verden.»

For meg er LMF et fellesskap i bønn og misjon, både i landsstyret, grup-
pene og sommermøtene. Dette er samlinger til inspirasjon og oppbyg-
gelse. I LMF møter vi misjonærer fra ulike land og organisasjoner. Det-
te understreker det viktige verdensomspennende arbeidet som LMF er 
en del av.

I landsstyret har vi et fint fellesskap der vi deler erfaringer, samtaler om 
veien videre for vår organisasjon og forvalter de innsamlede midlene 
for å fremme Guds rike.Jeg vil gjerne være med å rekruttere nye, gjerne 
unge, medlemmer, støtte arbeidet vårt med forbønn og lede flere inn i 
et omsorgsfullt fellesskap.



28

Anna Magni Larsen, er pensjonist, og bor i Harstad. I årene 1994-
2007 var jeg utsending for LMF i Japan(NMS), enkeltmedlem 2007-
2020, og er nå medlem av Harstad LMF-gruppe.

Jeg ønsker spesielt å bidra med å ta vare på utsendingene, slik som 
jeg opplevde å bli ivaretatt av LMF som utsending, med forbønn, 
brev, økonomisk støtte og personlig kontakt. 

Misjonsengasjementet har vært bestemmende for utdannelse og yr-
kesvalg, og det har beriket livet mitt gjennom møte med mennesker 
av ulik tro, rase og kultur, og erfaringen av Jesus Kristus midt i det 
hele.

Jeg assosierer LMF med varme, nærhet og omsorg, og et brennende 
engasjement for Jesus og misjon.

Ingeborg Roth, 75, Ålesund. Da jeg gikk på Oslo offentlige lærer-
skole, hørte jeg for første gang om LMF. Det var først etter at jeg 
kom til Etiopia som utsending for NLM, at jeg ble kjent med LMF og 
Misjonshilsen. Jeg ble glad i bladet, det var interessant og lærerikt. 
Jeg er svært takknemlig for at jeg fikk være på bønnelista i mange år.

I 1984, etter to perioder i Etiopia, bosatte jeg meg med familien i 
Ålesund. Da ble jeg ønsket velkommen i Borgund LMF. Der har 
jeg vært medlem siden. Det er fint å samarbeide på tvers av ulike 
misjonsorganisasjoner og kirker, og vi har et godt åndelig fellesskap.

Som lærer, har jeg vært interessert i skolegang for jenter i Etiopia. 
Jeg har fått se og oppleve hvordan evangeliet forandrer folk. 
Mange av oss som er med i LMF, er godt voksne. 

Vi må arbeide for at flere yngre lærere får se verdien i arbeidet til 
LMF og få lyst til å bli medlemmer, både for egen del og for støtte til 
ulikt misjonsarbeid. Misjonærene trenger all vår forbønn. 

Anna Sylvia Kielland Nielsen, bor på Hamar og har vært medlem 
i LMF i 50 år.

Jeg ønsker å bidra med mine evner og krefter så langt jeg kan. Jeg er 
ryddig og strukturert og har god kjennskap til misjonsarbeid, sær-
lig innen NMS. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med LMF’s arbeid 
gjennom ulike misjonsorganisasjoner og ønsker å bidra til et godt 
samarbeid og fellesskap.
 
Misjonsengasjementet har vært avgjørende for viktige avgjørelser 
i løpet av livet, som utdanning og yrkesvalg, og det har gitt meg 
mange store opplevelser og gleder, som reiser og fellesskap både i 
inn- og utland.
LMF har gitt vennskap, fellesskap og kjennskap til misjon på tvers 
av organisasjoner.
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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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Besøk gjerne vår hjemmeside!

Inger Marie A. Oppegård

Fra daglig leder

Bruk stemmeretten din!

Hvert tredje år er det generalforsamling i LMF! 
I år gjør vi det annerledes enn før, med det at ge-
neralforsamlingen må gjennomføres digitalt. Like 
fullt – alle som ønsker det, skal få stemme og si 
sin mening!

Meld deg på via hjemmesiden vår: www.lmisj.no 
eller ta kontakt med kontoret innen 15.mai, og du 
vil motta sakspapirer og stemmesedler i posten.
Det er viktig for LMF, at medlemmene får komme 
til orde. Da sikrer vi demokratiet i organisasjonen.
Valgkomiteen har gjort en stor innsats for å få 
gode kandidater til landsstyre, valgkomite og pro-
tokollkomite. Det blir et spennende valg og det 
blir interessant å få samarbeide videre med gode 
folk i LMF!

En generalforsamling gir oss mulighet til å se bak-
over på de siste 3 årene og gjøre opp status. I til-
legg og ikke minst, gir den mulighet til å drømme 
og tenke 3 år framover. Hva vil vi nå? Hva skal vi 
fortsette med, hva bør vi gjøre annerledes? Hva 
ligger foran oss av nye utfordringer?

Kanskje bør vi tenke som Astrid Lindgrens Pippi 
Langstrømpe: Dette har vi aldri gjort før, så dette 
får vi til!

Benytt muligheten til å si din mening, bruk stem-
meretten din på årets GF!

Det siste året har lært oss noe om å ta tak i opp-
gaver på nye måter, og det vil jeg skal prege LMF 
framover også. 

I gruppemeldingene som kommer til kontoret i 
disse dager, skriver mange av gruppene om ulike 
nye løsninger på møtested, -tidspunkt og møte-
form i løpet av 2020.
Ønsket om å få til gruppemøte har vært stort og 
dermed også kreativiteten for å kunne få gjen-
nomført det innenfor gjeldende smittevernsregler.

Vi har mye å glede oss over i LMF:
Engasjerte medlemmer, stor giverglede, trofasthet 
i bønn og omsorg. Vi er med på mye spennende 
arbeid verden over og vi bygger gode fellesskap i 
Norge, lokalt og regionalt.

La oss utfordre nye til å bli med, la ikke LMF være 
en hemmelighet for de få!
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Petra Stave Skrede, Eid LMF
Anne Sofie Eng, em, Skudeneshavn

DØDE

Fred over minnet!

Nye medlemmer:

Kari Opperud, em, Drammen
Oddgun Keilegavlen Grane, Askvoll 

LMF

Minneord

ASTRID OLAUG VASKINN
Et kjært og trofast medlem i Harstad LMF er gått 
bort. Astrid Olaug Vaskinn ble født 22. november 
1938 i Nordvik, Harstad, og døde på Kveldsol sy-
kehjem 4. februar 2021.
Hun tok lærerutdanning i Kristiansand og tok 
videreutdanning ved Norges Lærerhøgskole i 
Trondheim. Bortsett fra noen år som lærer i 
Sør-Norge, var Astrid tilsatt som lærer ved flere 
skoler i Harstad kommune, med lengst tjenestetid 
ved Fauskevåg barneskole.
Hun var en svært dyktig lærer som var opptatt av 
å gi elevene tro på at de hadde evner og kunne til-
egne seg kunnskaper og ferdigheter. Elevene fikk 
mye ros og oppmuntring.
Astrid levde et liv i tjeneste for Jesus. Engasjemen-
tet for misjonsarbeidet var trolig en arv fra barn-
domsheimen. Norsk Luthersk Misjonssamband, 
NLM, var den misjonsorganisasjonen som fikk 
størst plass i hennes tjeneste, men alt misjonsar-

beid var viktig for Astrid. I NLM var hun medlem 
i kretsstyret for Troms og Finnmark krets i 10 år, 
hun var leder for Nordvik-og Sørvik misjonsfore-
ning i 35 år, hun var leder på leir, tok imot forkyn-
nere og misjonærer i heimen for å nevne noe.
LMF var også svært viktig for Astrid. Hun var et 
trofast medlem og hun ivret for å få med nye i 
foreningen. Mange misjonærer fikk erfare hennes 
omsorg gjennom forbønn, brevkontakt og gaver.
Vi er svært takknemlige for den store innsatsen 
hun la ned i foreningen vår. 

Vi lyser fred over Astrid Olaug Vaskinn sitt gode 
minne. 

For Harstad LMF, Marit Tolo   

LMF er tilgodesett i hennes testamentet og det er 
vi svært takknemlige for. Inger Marie A. Oppegård

Takk for mange 
grupperapporter! 

Alle blir lest nøye og vi takker for alle gode innspill.

Det er fint å lese om mye glede over å være med i 
LMF 

og over arbeidet vi er med på, 
ikke minst gode fellesskap rundt omkring i Norge.



På siste siden...

Lik oss på Facebook
www.facebook.com/laerernesmisjonsforbund/

Gi gjerne en sommergave til LMF!
Du kan sende på 

ktonr: 3000.15.38094 eller 
vipps nr 104032.

Tusen takk!

Meld deg på GF 
for  å stemme

via www.lmisj.no
 eller ring tlf: 41046934.

   Påmeldingsfrist: 15.mai.


