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Nytt år og nye muligheter
Et nytt år er her, med nye muligheter for arbeid
og fritid, hvile og aktivitet. Vi er i ulike situasjoner
med hensyn til arbeid, familie, vennekrets, alder,
økonomi, foreningsliv og andre aktiviteter,
organisasjonstilknytning, fysisk og psykisk helse
og bosted. Likevel klarer LMF å samle oss om den
viktige saken: «– med kunnskap om Jesus til hele
verden.»
I fjor var årstemaet: «Jesus – livets kilde.» I år er
temaet: «Frimodig i tjenesten.» Fjorårets tema er
det vi i år med frimodighet skal formidle både i
nærmiljøet og i andre sammenhenger. Vi ønsker å
nå ut til alle med verdens viktigste budskap. Det vi
skal formidle må være sant og ekte, være troverdig
og formidles med kjærlighet. Skal vi dele noe med
andre, så må vi ha noe å gi. Kjenner du på at du
har lite å gi videre, så søk stillhet og ro, og hent
krefter fra Guds ord, oppbyggelig og inspirerende
lesestoff, møter, gudstjenester, sang og musikk.
Gode samtaler kan både gi krefter, glede, fred og
inspirasjon til å forstå og se ting på nye måter.
I noen sammenhenger har beskjedenhet, taushet
og det å ikke stikke seg ut, vært en kristelig dyd.
Å være frimodig sto ikke på dagsordenen, og det
å formidle noe fra Guds ord eller kristenlivet fikk
blandet mottagelse. Denne opplevelsen stikker
så dypt, at mange fremdeles er forsiktige i tale og
adferd.
I dag fikk jeg et ord fra Jesus som jeg vil dele med
deg. Matt. 9,22. Vær frimodig, datter! Din tro har
frelst deg. Jesus ber oss om å være frimodige, og vi
skal passe på vår frimodighet. I Heb. 10, 35 står det:
Kast ikke fra dere frimodigheten! For den gir stor
lønn. Disse bibelversene kommer med utropstegn.
Dette er viktig for oss, og for misjonens arbeid og
tjeneste som vi skal formidle med kjærlighet.
Vi er skapt til kjærlighet og tjeneste for Gud. Her
på jorden er vi Guds munn, hender og føtter, og
arbeidet kan vi gjøre med stor frimodighet.
I den nynorske salmen: Til kjærleik Gud oss skapte,
formidles vår tjeneste og vår lønn på denne måten:

LEDER

Anne-Lise Bakken

Vi er skapt til kjærlighet
og tjeneste for Gud
«Guds munn me skulle vera,
hans hand og hjartelag,
og Herrens gjerning gjera
så lenge det er dag.
Han oss i hug og
hender legg kjærleiks kraft og liv,
og så han ut oss sender med
det som han oss giv.
Det er den største æra som gjevast
kan på jord:
Guds kjærleiks tenar vera.
Då livsens lukka gror.»
Takk til alle, for arbeidsåret 2021 i LMF.
Guds velsignelse i det nye året, med et ønske om
at livsens lukka må gro i din hage med stort frimod!

3

Bibeltekst 1:

Frimodig i tjenesten på vanskelige steder

Skrevet av Liv Jorunn Koller, l a n d s s ty r em ed l em i L M F .
De siste dagene har jeg bladd litt i Bibelselskapet sitt

Kanskje fordi at frimodig er litt gammeldags? Eller på
vei ut av språket? Flere steder er frimodig byttet ut med
å være sterke eller å være ved godt mot, slik Paulus
skriver til menigheten i Korint:
Derfor er vi alltid ved godt mot (alltid frimodige, het
det i den eldre utgaven), selv om vi vet at så lenge vi er
hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren.

Men allikevel finnes det kristne mennesker her som
er frimodige og deler ut materiell og forteller om
Jesus. En av de som jobber i Gulfen, sier at når disse
gjestearbeiderne får høre og kommer til tro, tar de det
de har hørt med seg hjem, og så sprer de budskapet der.

I Matteusevangeliet møter vi ordet frimodig i tiltale
fra Jesus når noen har blitt helbredet. Slik som den
kvinnen som hadde gått med blødninger i 12 år og så
ønsket å bli helbredet og rørte ved Jesu kappe. Da sier
Jesus til henne: Vær frimodig, datter. Din tro har frelst
deg, og hun ble frisk fra samme stund. Så kast ikke bort
frimodigheten, står det i Herbreerbrevet kapittel 10,
for den gir stor lønn – og videre leser vi: Dere trenger
utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det
som er lovet. La oss ta det med inn i det nye året.

blad og lest om bibelspredning i Gulfen. Det høres
egentlig litt rart og annerledes ut, men da jeg leste
baksida, skjønte jeg poenget: I flere av Gulfstatene er
mer enn 90% av befolkningen fremmedarbeidere. Det
mest lukkede landet er Qatar der fotball-VM skal være
i 2022.

Dette synes jeg vitner om frimodige kristne som villig
deler videre det de har fått høre. Dette skjer altså i et
område hvor svært få er kristne. Men de som deler
troen er ved godt mot og gir ikke opp. Slik er det
flere steder i verden, og på tross av myndighetenes
overvåking. LMF har også sine utsendinger som må
leve anonymt pga. myndighetene, for å kunne være en
forskjell i hverdagen. Men de er frimodige i tjenesten
likevel. Selv om man ikke kan dele så mye eller være
mer åpen utad. Forbønn er alltid veldig viktig.
I den nyeste Bibeloversettelsen er ikke ordet frimodig
like mye brukt som i den gamle oversettelsen.
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Noen spørsmål til samtale:
-Hva legger du i begrepet frimodighet?
-Hvordan kan vi være frimodige i tjenesten her i Norge?
- Er frimodighet en forpliktelse for oss som kristne?

Bibeltekst 2:

Frimodig i tjenesten

Sk re v et a v A n n a M a g n i L a r s e n,
landsstyremedlem i LMF og tidligere LMF-utsending til Japan
Gratulerer med et nytt år – et jubileumsår for norsk
LMF, og et år med nytt tema: Frimodig i tjenesten!
Først – hvilken tjeneste snakker vi om?
Jeg regner med at vi som leser Misjonshilsen,
er enige om at LMF sin spesielle tjeneste er:
Å formidle kunnskap om Jesus til hele verden,
kunnskap som kan føre til erfaring av Jesus, og en
relasjon til ham.
Å være frimodig i tjenesten kan sees fra flere
vinkler. En kan være frimodig i forhold til sitt
mandat, sin utsendelse og oppdragsgiver, og en kan
være frimodig i sitt forhold til de som en tjener, det
kan gå på å være uredd i møtet med dem.
En av de tingene jeg ofte tvilte på de første årene i
Japan, var om Gud virkelig kunne bruke meg som
misjonær? Hvordan skal det gå til, tenkte jeg. Jeg
hadde for eksempel ikke lett for å bli kjent med nye
mennesker, eller ta kontakt med dem. Dette var noe
jeg ba mye om, og tenkte mye på, mens jeg utførte
de oppgavene jeg etter hvert fikk.
Når jeg ser tilbake på tjenesten i Japan, ser jeg at
det skjedde noe her, etter som årene gikk. Det var
ikke det at jeg ble mer frimodig og utadvendt, tror
jeg, i alle fall oppdaget jeg ikke det selv, men bønna
forandret seg.
Den skiftet fokus og innhold: – Jeg kan ikke gjøre
noe for deg uten at du bruker meg, gjentok jeg ofte,
og det gjør jeg fremdeles.
Å gå fra å tvile på om Gud virkelig kan bruke meg,
til å bekjenne at jeg ikke kan utføre oppdraget uten
at han bruker meg - kan det kalles en vandring mot
tillitsfull frimodighet i forhold til tjenesten, og i
forhold til Herren?
La oss oppmuntre hverandre med et bibelord i det
nye året:

Sett ditt håp til Herren!
Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren!
Sal 27,14
Noen spørsmål til ettertanke/samtale:
-Hvordan kan vi være frimodige i tjenesten?
-Hva gjør oss frimodige i tjenesten?
-Lengter vi etter å være frimodige i tjenesten?
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Kvinnenes
internasjonale bønnedag

4.mars 2022

Tema:
”For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere”.
Land:
England, Wales og Nord-Irland
Prosjekt:
I samarbeid med Bibelselskapet i England,
Wales og Nord-Irland vil vi
fremme bibelbruk
på tre hovedområder:
Årlige bibler til barn fra ett til fem år
52 bibelfortellinger med aktiviteter for små og
store
Studiemateriell ”Gud var med oss”
www.bonnedag.wordpress.com
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Bønnestund

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

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

Matt 9,37b-38

Alle LMF- utsendingene, deres arbeid rundt i verden
Alle gruppene rundt omkring i landet
LMF på Madagaskar
Misjonærbarna ute og hjemme
Gruppelederne
Enkeltmedlemmene
Økonomien i LMF
LMFs landsstyreleder, landsstyre og ansatte
LMF i de andre nordiske landene
Alle LMFs samarbeidsorganisasjoner /-kirker
Fred i Midtøsten
Storting og regjering
Kongen og hans hus
Sommermøtet 2022 på Rønningen FHS, Oslo
Be spesielt for prosjekter og personer som er nevnt
i dette bladet
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Ta imot nye med Fars kjærlighet

Skrevet av Therese Glendrange, utsendt av Normisjon/LMF i Mali
Glimt fra Agenda 1-kursene i Mali
Vi underviste om vårt ansvar for å ta imot nye, slik
Faren omfavnet den bortkomne sønnen.
En av tilhørerne ble tydelig provosert og utbrøt:
«Sønnen ødela for faren. Han kommer helt sikkert til å
ødelegge for ham igjen. Han burde blitt jaget!»
Litt senere fikk vi historien bak utbruddet:
I 2017 var det flom i området vårt. Mange hus ble
ødelagt. Folk mistet alt de eide. Myndighetene og
ulike prosjekter kom med støtte. Vi var en liten kirke,
men vi hadde partnere. De hjalp oss med å bygge opp
igjen hus. De delte ut matvarer. Plutselig begynte
folk å strømme til kirken. Hver uke døpte vi 10 – 20
personer. Vi var overlykkelige over alle som ble frelst!
Så tok hjelpen slutt, og alle de nye kristne forsvant. Ikke
bare sluttet de å gå i kirken. De begynte å baktale oss.
De sa at vi hadde solgt troen vår, at de som gikk bort
fra islam var verre enn hunder. Da stengte vi kirken.
Vi feirer fremdeles gudstjeneste, men vi tar ikke imot
nye. Nå skal vi endre det. Vi skal åpne kirken vår, slik
som faren tok imot sønnen. Selv om vi risikerer å bli
lurt på nytt. Vi skal ta imot nye.
Historien gjorde inntrykk. De snakket så ærlig om det
å bli såret og sviktet. Likevel klarer de å høre Guds
stemme, tilgi og gi tillit på nytt. Gjennom Agenda1
undervisningen endrer Gud menneskers liv. Han møter
dem på nytt. Gir dem styrke til å gå ut i en vanskelig
hverdag.
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Bilde av misjonærene som jobber i Mali :
Therese Glendrange, Guri Enger fra Norge, Hilde og Alf Halvorsen.

Be for den politiske situasjonen i Mali. Etter
statskuppet i august i fjor, presser det internasjonale
samfunnet på for at overgangsregjeringen skal
gjennomføre demokratiske valg innen utgangen av
februar.
Regjeringen vil holde «nasjonale samtaler» først.
Disse samtalene skulle egentlig startet 23. november
og vart fram til 26. desember, men de er utsatt på
ubestemt tid.
Be om politikere med evne og vilje til å jobbe
sammen for en framtid for landet.

Balansere på line
Skrevet av Anette, utsendt av Normisjon/LMF i Asia

En av sangene jeg likte best å synge i minibarnekoret
på bedehuset var “Jeg er ikke flau”.
Den første linjen går:
Jeg er ikke flau for å fortelle deg,
at jeg har en frelser som elsker nettopp meg.
Jesus er hans navn,
min aller beste venn,
han hører mine bønner
og sender svar igjen.

Temaet i år er “Frimodig i tjenesten”.
For noen betyr det full åpenhet om alt,
alltid, for andre betyr det å være teltmaker med nærmest null åpenhet,og for noen, som meg,
betyr det å balansere på line i hverdagen.
For oss alle så er heldigvis Jesus en venn vi ikke trenger
å være flau over.

Det kan nok hende at jeg har, om ikke akkurat vært
flau, så i hvert fall latt være å rope så høyt om at “Jesus
er min aller beste venn” noen ganger i løpet av livet.
Heldigvis hører det til unntakene, og som regel har jeg
ingen problemer med å identifisere meg som kristen.
Det som til tider har vært vanskeligere for meg, er å
fortelle folk hva slags arbeid jeg gjør. Nå er ikke det
fordi jeg er flau over hva jeg gjør, tvert imot, men fordi
for stor åpenhet ville ha gjort det vanskelig å få opphold
i landet der jeg bodde.
Det føltes ofte som å balansere på line, det å vite hvor
mye jeg kunne si uten å skape problemer, og hvor lite
jeg kunne si, uten å føle at jeg snakket usant.
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Vær frimodig og sterk!

Skrevet av Silje Svanholm Skogesal,
utsendt av Normisjon/LMF til Senegal
Noen kilometer utenfor Dakar ligger Île de Gorée. Det
er en idyllisk øy med en rolig atmosfære og fargerike
hus fra kolonitiden. For 200 år siden var dette siste
oppbevaringssted for mange slaver før overfarten mot
Amerika. En av årets ekskursjoner denne høsten, gikk
til «slavehuset» på denne øya. Slaveri og kolonihistorie
har vært høstens tema på skolen. Allikevel er det
vanskelig å se for seg hvilke tanker som går igjennom
hodet til elevene, idet vi studerer lenkene, cellene eller
går gjennom «døren uten retur», som for slavenes del
førte rett ut til overfylte båter. Den brutale historien
kommer nært på.
Tilbake på fastlandet er en slavelignende hverdag fortsatt
en realitet for mange. Talibéene er gutter som blir sendt
bort av foreldrene sine for å lære seg Koranen utenat.
Opp mot et hundretalls gutter kan bo sammen, med
koranlæreren som forsørger og omsorgsperson. De
yngste talibéene er ned mot fem år gamle. Når de ikke
øver på koranvers, blir mange av dem sendt ut for å tigge
eller jobbe på åkeren. Mange lever under dårlige forhold.
De ser sjelden foreldrene sine, kan ikke gå på skole, og
mange blir slått dersom inntjeningen eller innlæringen
ikke er god nok. Kontrasten til våre barns hverdag er
enorm.
Vi forkynner en annen virkelighet for barna våre og i
arbeidet vårt her i Senegal: En virkelighet der Herren er
den som setter fri, som gir håp, frimodighet og styrke.
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Frimodig i samfunnets tjeneste

Barna våre, Karen (11) og Marie (9) sier farvel til fosterdatteren (9) vi har hatt i to måneder.
Vi sender den hjemløse alkoholikeren videre, med ny og varm allværsjakke og han har fått lære Jesus å
kjenne.

Skrevet av Ruth Kari og Knut Ola Topland, utsendt av Frikirken /LMF i Japan
Det er så fint å være utsending for dere. Og det er
veldig oppmuntrende å lese alle julebrevene som flere
av dere har sendt. Tusen takk!
Vi har hatt ei jente boende siden oktober.
Byens barnevernkontor ringte plutselig og spurte:
«Kan dere ta imot ei jente idag? Moren er innlagt på
sykehuset etter en overdose på medisiner. Vi har ikke
plass i barnehjemmene våre.» Vi snakket sammen som
familie, ringte tilbake og fortalte at vi tar henne gjerne.
I Nagoya er det hele 800 barn som bor på barnehjem
og derfor har vi blitt foster-, adopsjon- og beredskapsfamile. Jenta ble umiddelbart med på vår bordbønn
og hun var den første som ville be før hun la seg om
kvelden. Hun ble som de fleste barn, venn med Jesus.
I dag, to måneder etter, ble hun hentet da moren ønsket å prøve å være mor igjen. Vi sendte henne hjem i
Jesu navn. Samtidig, bare for tre dager siden, kom en
hjemløs til vår parkkirke som driver med matutdeling.
Han kom uten jakke, hadde ingen penger, ikke alkohol
og var i alkoholabstinenser med skjelving og han var
forvirret. Denne mannen tok vi med hjem, der han
fikk seng og mat.
Der fikk vi god tid til å snakke sammen, be for han og

la han få bli kjent med Jesus. Manga tegneseriene med
historier fra det nye testamentet leste han fra perm til
perm. I dag sendte vi han videre til et avrusingssenter
som forhåpentlig vil ta imot han.
Vi har fått pekt på Jesus og gått litt på veien sammen
med disse to som har bodd sammen med oss. Disippelgjøring over mange måltider og under samme tak.
Morgendagen kjenner vi ikke, men vi vet at Jesus vil
være med for dem som søker han.
Rut Kari og Knut Ola Topland har vært utsendt fra Frikirken siden 2008 i Japan. Frikirken startet sitt misjonsarbeid i Japan i 1950, og samarbeidet i mange år med
Kinki-kirken. De bor i storbyen Nagoya, og arbeidet
består for en stor del i evangelisering og utrusting av
nye kristne i husfellesskap og storsamlinger.
Frikirken og Frikirkens barn og unge (FriBU) samler
inn penger til ulike prosjekter i Japan. Prosjektene går
ut på å dele ut mat og annen hjelp til hjemløse, å etablere et bønnesenter og å dele ut bibler og traktater.
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Frimodig tjeneste
Skrevet av ”Hilde”, utsendt av Frikirken/ LMF til Midt-Østen

Misjonsarbeidet i Midtøsten er i en ny tid, større åpenhet gjør at evangeliet spres fortere og
lettere enn før.
De siste 15 årene er det flere som har tatt imot Jesus gjennom misjonsarbeid, enn de 1000 foregående årene. Gud jobber i denne regionen og vi føler oss virkelig privilegerte som får være her
i en tid som denne. « Noen pløyer, noen sår, noen høster», nå er det tid for å pløye, så og høste
på samme tid.
I høst har vi fått se 3 nye muslimer starte bibelstudier, vi har hatt en dåp og en mann bekjente
forrige uke troen på Jesus som sin frelser. Flere små fellesskap møtes i hjemmene, og når vi samler
alle, er det 11 lokale muslimer som nå følger Jesus. «Det var da ikke så mange» , tenker du kanskje.
Vi er allikevel håpefulle, for man skal ikke undervurdere små begynnelser. Snøballen som triller
ned en fjellside, kan jammen bli et helt snøskred.
Hvis hver av de nye troende deler med sine, så blir det fort mange snøballer som ruller samtidig, og det er det vi får se begynnelsen på nå. Så vi deler frimodig troen på Jesus som frelser
og frigjører.
Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset
fram. Du lot dem juble høyt og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt som en gleder seg
over kornhøsten, som en jubler når krigsbyttet deles. For åket som tynget, stokken over skuldrene
og staven til slavedriverne har du brutt i stykker som på Midjans dag. Jes. 9 v2-4
Av sikkerhetshensyn for vår utsending og hennes familie skriver hun under annet navn.
Sikkerhetssituasjonen i landet er spent, så be gjerne om fred i krevende dager.
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Frimodig i tjenesten
mens vi venter

Skrevet av Øyvind Barlaup, utsendt av NLM/LMF til Japan
I Japan er under 2% av befolkningen kristne og
japanerne blir derfor omtalt som et «unådd»
folkeslag. De aller fleste i landet har ikke hørt
evangeliet og kjenner ikke Jesus.
Jeg befinner meg fortsatt i Norge og har ennå
ikke fått startet min tjeneste i Japan, etter fire
måneder med utsettelse. Japan har på nytt stengt
landegrensene, og visumsøknadene må ligge og
vente på å bli behandlet. Jeg vet ikke når jeg får
lov å sette beina på japansk jord og begynne min
hverdag der.
Årets tema er «frimodig i tjenesten».
Å være frimodig, betyr å være ved godt mot i tillit
til sin gode sak, å være fryktløs og åpen. Evangeliet
er et budskap som er sant og som taler til alle
mennesker, det er virkelig en god sak å ha tillit til.
Det tåler kritiske spørsmål og det gir gode svar, det
er åpent og usminket.
Når stadig nye hindringer dukker opp, slik at jeg
ikke får sette i gang med den tjenesten jeg er satt
til, kan spørsmålene komme smygende. Var det

ikke slik Gud ønsket å bruke meg likevel? Hva er
egentlig Guds plan med meg?
I en tid med mye usikkerhet og uforutsigbarhet er
det heldigvis noe håndfast å holde seg til. Jeg kan
være trygg på at Gud er med meg også i denne
venteprosessen og at jeg kan få tjene Ham der
jeg er. Jeg kan kjenne på en frimodighet ved å ha
blikket festet på Jesus og se det han har gjort for
meg. «La oss derfor frimodig tre fram for nådens
trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde
som gir hjelp i rette tid . Hebr4.16.

Øyvind, kona Solveig og sønnen Iver er ved utgangen
av desember fortsatt i Norge. Japan har stengt grensene
for alle som ikke er japanske statsborgere eller som har
fast oppholdstillatelse pga Covid-19.
Vær med å be om en snarlig løsning for familien.
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Min skolehverdag
Skrevet av Ellen Hansen, lærer på en skole på Karmøy
Læringsbrett og skolekor.
Jeg vil invitere dere inn i klasserommet mitt.
Velkommen til en liten titt. Dette er en tilfeldig valgt
dag i en tilfeldig valgt klasse. Jeg er kontaktlærer for 18
elever som går i 4a, på en skole i Rogaland.
Jeg er allmennlærer med fordypning i matte, krle
og musikk. Jeg har vært i skolen i 25 år, to år som
ambulerende lærer for fem elever ved den norske
skolen på Madagaskar. Jeg er datter av to lærere og
oppvokst på Nøtterøy.
Det er regn i lufta, vinden kommer i kast og ute er det
mørkt. Jeg åpner døren og straks knuffer barna seg vei
inn i gangen. De henger av seg regntøy og et par tar på
seg innesko. Inni klasserommet finner de frem bøker.
Det er stille-lesing-time. Noen elever drar opp iPaden
sin, eller læringsbrettet. De logger seg på en lydbok
med skrift, bilder og lydstøtte. Det er ikke helt stille i
rommet da skoleklokka ringer inn til time, men snart
brer det seg en ro over rommet. Jeg kan dermed gå
rundt og høre med elevene hva de leser. Noen trenger
hjelp til å låne en ny bok. Andre må jeg minne på at de
skal følge med på skriften mens de hører på lydboken.

Norsktimen går mot slutten og jeg ber elevene
samle seg på ringen. Vi går gjennom dagen og
snakker om de ulike timene. Jeg lover at en elev
skal dele ut bursdagsinvitasjoner før friminuttet.
Så begynner mattetimen. Nå skal elevene lære den
lille gangetabellen. Vi synger fire- og seksgangen
mens jeg spiller piano. Jeg viser på den store TVen ulike nettsteder der de kan øve seg på ganging.
Jeg demonstrerer også hvordan de kan bruke blyant
og papir til å pugge. Etterpå tar elevene sin digitale
mattebok og begynner å regne mattestykker. Jeg kan
sitter på min egen iPad og se om de svarer rett, hvem
som blir ferdige med kapittelet og hvem som glemmer
å jobbe.
Før elevene tar friminutt ryddes iPaden vekk, for nå
skal den ikke brukes mer før helt på slutten av dagen.
Neste time er en «spilletime.» Elevene sitter rundt
runde bord i grupper på fire og fem. Hver gruppe får
utdelt et spill som de skal spille. Det er Alias, Ryktet
går, UNO og vanlige kort. I de neste 40 minuttene er
støynivået litt høyt, men det er det ingen som bryr
seg om. Elevene er engasjerte i spillet. Tiden fyker og
plutselig er det lunsj.
Det ryddes, hender vaskes, det hentes skolemelk og
så slukkes lyset. Vi skal se på nyhetene. NRK har sin
egen Supernytt for barn. En variert nyhetssending
med enkle forklaringer på alt fra stortingsvalg til
dyrenytt. Når sendingen er over, er det tid til å prate
litt mens resten av matpakken hjemmefra avsluttes.
Det er yoghurter, eplebåter, smoothier, pastaskruer,
rundstykker, brødskiver og gulrøtter.
Når elevene kommer inn etter det lange friminuttet ,er
stemningen høy. Det er nemlig vår tur til å vise frem
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hva vi har jobbet med i musikktimene for resten av skolen.
Vi skal ha neste morgensamling og nå er det generalprøve.
En kjapp pep-talk, før vi på lang rekke går inn og finner
plassene våre i kortrappene. Hver dag i flere dager har
vi øvd. Nå håper vi replikker, sangtekster og rekkefølgen
sitter, og at teknikerne fra syvende klasse husker hva de
skal gjøre. Noen synger solo i mikrofoner, andre fremfører
eget dramastykke med egne mikrofoner festet på hodet. To
gutter er konferansierer og kaster manus-kortene fra seg
på Skavland-vis. Noen viser frem trafikk-skilt og forklarer.
Det hele avsluttes med at det store koret synger.
Tilbake i klasserommet er det Kahoot. Stemningen er
allerede høy etter fremføringen, men den blir enda mer
intens fordi dette gleder alle seg til. Vi snakker litt om
hvorfor. Det er gøy å vinne. Men alle kan jo ikke vinne.
Nei, det er de klar over. Før Kahooten begynner, setter jeg
på en liten film om FN og klimamålene for en bærekraftig
fremtid. Vi prater litt, men så roper en elev at nå MÅ vi
begynne. Elevene får påloggingskoden og spillet er i gang.
To velger å samarbeide, en har glemt iPaden og må jobbe
med sin læringspartner. Mellom hvert spørsmål blir det
litt undervisning, særlig etter de spørsmålene som er
vanskelige. Til slutt er det tre som kommer på den digitale
premie-utdelingen og klassen applauderer for vinneren.
Vi rekker en liten repetisjon av gangetabellen. Denne
gangen bruker vi en samarbeidslek. En elev holder i tråd.
En annen blir spurt om et gangestykke. Svarer den rett,
får den tråden kastet til seg. På denne måten knyttes hele
klassen sammen.
Da gjenstår det å legge iPaden i sekken, sette opp stolen
og synge for dagen. Noen skal gå rett hjem, andre skal på
leksehjelp og noen skal være ute å leke på SFO.
Dette var en av mange dager. Gjennom uken har vi
uteskole, skriftforming, vi lærer å brodere, tegne og male,
vi har prosjekt som går over dager og uker. Jeg foreleser,
vi ser videofilmer, vi leser, lager bokanmeldelser, pugger
gangetabellen osv.
Selv om elevenes skoledag er slutt, fortsetter min
arbeidsdag. Jeg forbereder neste dags undervisning,
planlegger lekser og hører elevene i leselekse. Dette kan
jeg gjøre gjennom iPaden. Da kan jeg for eksempel høre
hver og en i engelsk leselekse. Av og til hører jeg en mamma
eller pappa hviske i bakgrunnen hvordan et ord uttales. Da
blir jeg ekstra glad, for da vet jeg de sitter sammen hjemme
og har et felles prosjekt. Og engasjerte foreldre er det beste
elevene kan ha!
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Klok frimodighet

Den første undervisningsjobben jeg hadde her, startet på en veldig underlig måte. En gang
i løpet av den første uka, jeg tror det var den tredje dagen, hadde jeg et møte med den som
er ansvarlig for de sosiale aktivitetene ved universitetet. På kontoret sitt ønsket han meg
varmt velkommen til universitetet før han brått skiftet tone. Han ønsket å gjøre en ting
helt klar. «Dette er en utdanningsinstitusjon. Vi driver utdanning. Vi snakker ikke om Gud
eller politikk» Beskjeden var krystallklar. I en region kjent for sin historie med hemmelig
politi og overvåking, føltes dette mer enn noe annet som en advarsel eller en trussel.
Jeg har ofte spurt meg selv om jeg gjorde noen forskjell der. Jeg snakket aldri om eller delte
evangeliet med studenter. Oppførte jeg meg klokt? Eller manglet jeg frimodighet? Jeg bygde
opp et veldig sterkt vennskap med en kollega. I dag er vi bestevenner og jeg kan veldig
ofte dele noe med ham. Kanskje noen ord, kanskje noen sannheter eller prinsipper når
han spør om råd. Jeg er takknemlig for disse mulighetene, men har jeg vært frimodig nok?
Kona mi og jeg, vi stiller oss ofte spørsmål om frimodighet og hvordan vi kan balansere
den opp mot klokskap. Vi ønsker å oppholde oss her så lenge som mulig, men ikke på bekostning av at vi aldri kan fortelle noe. Vi ønsker å evangelisere, men ikke slik at studentene
utsettes for risiko eller med fare for aldri å kunne arbeide her mer.
Jeg må være ærlig og si at jeg ennå ikke har funnet den rette balansen. Vi er likevel takknemlige, for det har blitt mer frihet. Gradvis har vi fått muligheter for å ta opp temaer i
undervisningen som handler om tro og tradisjoner. Dette skaper diskusjoner og interesse
blant studentene. Ofte spør de om våre meninger og det er da vi må være frimodige! Vi
trenger bønn. Slik at flere muligheter som nevnt, kan komme av seg selv.
Vi trenger bønn så vi kan lære balansen mellom frimodig klokskap og klok frimodighet.
Oversatt fra engelsk av Oddrun Flaat Amundsen.

Skrevet av ”Øyvind”, utsendt av NLM/LMF til Asia
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Ildsjel:
Anna Sylvia
Kielland Nielsen,
Hamar

Skrevet i samtale med Oddrun Flaat Amundsen
Nyvalgt varamedlem til landsstyret,
Anna Sylvia, ble født og vokste opp i Finnmark hvor
misjonsengasjementet startet med medlemskap i NMS
pikeforening. Hun flyttet senere med familien sørover
og utdannet seg etter hvert til førskolelærer. Med tanke
om å reise ut som misjonær, gikk hun Misjonsskolen
for kvinner i 1970-71 og det var da hun først ble kjent
med LMF. Da var det sånn at de studentene som var
lærer- eller førskolelærerutdannet, fikk brev fra LMF
om at «nå er du blitt medlem, og medlemskapet for
misjonærer er gratis».

om i verden, er inspirerende. I denne sammenhengen
står også LMF og de utsendingene vi støtter.
Anna Sylvia mener LMF er en flott og viktig
organisasjon som gjennom samarbeidet med andre
organisasjoner, står for en økumenisk tankegang.
Gjennom Misjonshilsen har medlemmene god
mulighet til å bli kjent med utsendingene. Mange av
dem er lærere og jobber med barn, unge og utdanning.
Undervisning er nøkkelen til en bedre fremtid for barn
i fattige land. Ved å gi utdanningstilbud er vi med og
bekjemper fattigdom og gir håp til utsatte mennesker.

For Anna Sylvia ble det likevel ingen utreise, men
hun har fortsatt som enkeltmedlem i alle år etterpå.
En tiårsperiode var hun også gruppemedlem. Det var
mens familien var bosatt på Stiklestad i Verdal. Der var
det en aktiv og engasjert LMF-gruppe som hun gjerne
ville bli bedre kjent med, så hun spurte om å få bli
med der, og det fikk hun! Tidligere landsstyremedlem
Aslaug Vik var leder og betydde mye for Verdal LMF.
Aslaug døde forøvrig i oktober 2021 etter å ha hatt
Alzheimer i mange år.

Når jeg spør henne om rekruttering av medlemmer,
holder hun fram personlig invitasjon og bekjentskaper.
LMF er en litt ukjent organisasjon for mange, men en
viktig organisasjon som støtter misjonsarbeid bredt
og som fortjener å bli bedre kjent. All informasjon om
LMF er nyttig!
Hun synes det er greit å være enkeltmedlem. Det å få
bladet, betale kontingent, ha mulighet til å gi gaver
og bli invitert til sommermøte er også en form for
fellesskap.

Som prestekone har Anna Sylvia bodd både på Smøla, i
Furnes, på Stiklestad og i Lillehammer. Engasjementet
for misjon har gjort at hun har vært aktivt medlem og
noen ganger leder i misjonsforeninger for NMS på de
ulike stedene hun har bodd. Hun har også vært med i
landsstyret i NMS og i den forbindelse fått reist og sett
arbeidet på nært hold flere steder i verden. Det å se hvor
mye misjonens arbeid forandrer lokalsamfunn rundt

Hva er det som driver dette engasjementet?
Familien har vært engasjert i misjon i flere generasjoner,
og engasjementet har vokst med henne hele livet. Det
å få delta i misjonsarbeid og å få se på nært hold at det
nytter, har vært inspirerende. Å dele troen på Jesus er
og blir det viktigste vi driver med!
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HVA ER KIRKENS DNA?
Skrevet av Espen Topland, migrasjonskonsulent i NMS
Dette innlegget ble holdt på Link konferansen i Oslo i september 2021. Espen Topland utforder oss til å
reflektere over norske menigheters åpenhet for integrering av kristne migranter
Er kirkens DNA flerkulturell?
Kan vi si det? Ja, det har den vært helt fra kirkens start
for 2000 år siden. Det begynte med Jesu befaling: «Men
dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere,
og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea,
i Samaria og helt til jordens ende.» (Apgj 1,8)
Det er ingen tvil om at Jesus ville bygge sin kirke for alle
mennesker, fra alle kulturer og verdenshjørner. Og de
første kristne fellesskapene bestod sensasjonelt nok av
jøder og hedninger. Det var noe nytt, radikalt og helt
utenkelig på den tiden.
Det lå i de første kristnes DNA å forkynne det gode
budskapet om Jesus Kristus til alle, og å inkludere
alle i det kristne fellesskapet. Derfor mener jeg det er
grunnlag for å si at Kirkens DNA er flerkulturell, også
fordi budskapet om Guds kjærlighet og tilgivelse er
«overkulturell» og som passer inn i alle kulturer.
Men det kommer ikke av seg selv. Vi ser sterke
diskusjoner om strukturer og regler allerede blant de
første kristne. Hva betyr det for fellesskapet at det er
et åpent flerkulturelt fellesskap? Hvordan legger vi til
rette for det? Hva kan vi godta? Hvor mye må vi tilpasse
oss hverandre? Paulus skrev mye om slike utfordringer
i brevene sine:
«Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg
har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke
sitt eget beste, men den andres beste» 1.Kor 10, 23-24
Dere har sikkert sett bilde av en DNA-modell. Det er
en tydelig struktur, som to spiraler, med tverrgående
streker som holder spiralene sammen.
DNA er struktur, og da passer det å spørre oss selv:
speiler kirkens struktur kirkens DNA? Et fellesskap
er først og fremst relasjonelt, men en god struktur i
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organisasjonen/organismen, hjelper slik at relasjoner
kan styrkes og gjøre seg avhengig av hverandre.
DNK har vedtatt nylig å satse på integrering/inkludering
av kristne migranter. Og jeg synes det er spesielt bra det
som sies om gudstjenestene i vedtaket: Gudstjenesten
avspeiler menighetens kulturelle mangfold, og det gis
mulighet til å feire gudstjenester på ulike språk.
Alle har behov for å uttrykke seg på sine egne språk.
Gradvis har vi skapt bedre grunnlag for dette i mange,
ulike nasjonale språk, men vi er langt fra ferdig med
dette arbeidet.
Migrantmenigheter representerer ofte et sted der
innvandrere kan være seg selv og slippe krav om å
tilpasse seg. Trosuttrykk er gjerne noe av det dypeste
og mest personlige hos et menneske. Det å kunne
bruke kjente uttrykk og et språk man behersker har
stor betydning for de fleste av oss. Samtidig har vi behov
for å møtes på tvers av språk, kultur og trosuttrykk
i samlende gudstjenester. Kirken skal uttrykke et
bredere fellesskap som en påminnelse om det kristne
verdensvide fellesskapet. Kirken er ikke definert av
enhetlige uttrykk, men av enheten i Jesus Kristus på
tvers av alle forskjeller.
DNK`s struktur kan være en utfordring her. Er
den for «norsk»? Er liturgien for lite fleksibel? Er
strukturen i kirka mer til hindring enn åpning for å
bli flerkulturell? Her må jeg understreke at «kristen
migrant» ikke betegner en enhetlig og lik gruppe. Blant
kristne migranter finner vi alt fra svært karismatiske
pinsevenner fra Nigeria, til russisk ortodokse kristne.
Jeg ser utfordringer på to plan: Det ene er menigheter
(etniske menigheter og internasjonale menigheter
i forhold til DNK), og det andre er integrering og

inkludering av enkeltmennesker, kristne migranter inn
i menighetens fellesskap.
Menigheter:
NMS samarbeider f.eks. med Oslo International Church
(OIC), og har i lang tid jobbet med at menigheten skal
bli en naturlig del av Oslo bispedømmes struktur. Men
med kirkas struktur med prostier og sogn, har ikke det
vært like enkelt. Er det mulig at etniske menigheter og
internasjonale menigheter som ønsker å bli en del av
DNK, å bli «valgmenighet»? Er det mulig å inkludere
menigheter som ikke nødvendigvis er lutherske?
Må de følge «alterboka»? Kan en slik menighet bli
en naturlig del av et prosti, med de strukturene som
er der? En prest, prost og biskop? Mange spørsmål
og utfordringer som kun kan luftes under et kort
innlegg som dette. Baptistsamfunnet har etter min
mening funnet en god ordning i forhold til burmesiske
menigheter. De er riktignok samme konfesjon, og er
kanskje ikke 100% sammenlignbart med DNK. De
burmesiske menighetene i Baptistsamfunnet er en del
av kirkas struktur. Det betyr f.eks. at det er naturlig for
ungdommene i de burmesiske menighetene å delta på
Baptistsamfunnets ungdomsarrangementer nasjonalt,
sammen med andre norske ungdommer, eller at det
sitter representanter fra burmesiske menigheter i
hovedstyret. Jeg mener at dersom DNK skal bli en
reell flerkulturell kirke, trenger en også å se på hvordan
strukturen er oppbygd.
Enkeltmennesker:
Noen kristne migranter kommer til steder der det enten
ikke finnes etniske/internasjonale menigheter, eller at
det er naturlig for dem å gå der. De søker etter en norsk
menighet. Jeg har møtt flere kristne migranter fortelle
triste historier om ikke å bli sett. Hvorfor? Jeg prøver å
forklare dem at nordmenn ofte er litt sjenerte i starten,
men det lyder hult også i mine ører.
Det holder ikke å «bare» inkludere inn i fellesskapet, det
kan lett bli til en assimilering. Kom til oss, og bli som
oss. For oss som allerede er i fellesskapet er det tryggest.
Og blir en ikke inkludert, kan det føre til utenforskap.
En god inkludering trenger integrering. En person
som er godt integrert, tar med seg det gode fra sin
egen kultur og bakgrunn, og tar opp i seg det gode fra
vertsamfunnets kulturer og verdier. Det forutsetter også
at menigheten gjør det samme, og ser det verdifulle i
den kristne migrantens kultur og bakgrunn, og våger
å tilpasse sin måte å være på i forhold til det. En god
integrering avhenger at begge parter er villige til å «gi
og ta».

I menighetssammenheng betyr det at den kristne
migranten slipper til med sine nådegaver, sine
ressurser. Tørre å slippe de til selv om språket ikke er
det beste. Det er selvsagt ikke slik at gudstjenestene og
menighetens liv skal legges opp kun på migrantenes
forutsetninger. Det handler mest om å inkludere og
å engasjere dem i det eksisterende menighetslivet og
å åpne for nye uttrykksformer og tradisjoner, i tillegg
til våre salmer og vår liturgi. F.eks. åpne for, og våge
fri bønn og vitnesbyrd som ikke nødvendigvis er
«godkjent» av presten på forhånd. Eller at menigheten
kneler under syndsbekjennelsen. Ha åpen kirke også
etter at gudstjenesten og kirkekaffen er over. Mange
kristne migranter har stort behov for et kristent
felleskap som også kan være som en familie.
Vi kan oppfordre dem til å stille til valg i menighetsråd,
være med i diakoniutvalg, ledere i konfirmantgrupper,
musikalsk tjeneste (barnekor, tensing), og kanskje
det mest utfordrende: forkynnelse. Tenk hvor mye
spennende og utfordrende forkynnelse vi kan få i
menighetene, dersom vi slipper kristne migranter til
på prekestolen?
Som misjonær i Japan var Kinkikirken svært raus da
de lot meg med min gebrokne japansk tale omtrent
hver søndag.
Til slutt:
Migrasjon er bibelsk. Israels folk var mye på vandring,
Jesus flyktet til Egypt som liten, de første kristne ble
spredt utover den hele kjente verden.
De jødekristne stod i et spenningsforhold til de
hedningkristnes stigende innflytelse. Formaningen om
å fastholde menighetens enhet betydde ikke kulturell
enhet, men at den kristne troens enhet skulle sikres i
den kulturelle forskjellen. Det er også vår utfordring
i dag.
Men jeg er overbevist om at menighetene i Norge
vil oppleve mange flere fordeler og velsignelser, enn
problemer, dersom vi våger å inkludere og innlemme
kristne migranter, og internasjonale/etniske menigheter
som banker på DNK`s og andre kirkesamfunns dør.
Avslutter igjen med Paulus, som kan være et motto for
kirken som ønsker å være flerkulturell og åpen for nye
impulser fra den verdensvide kirke:
«Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste»
1.Kor 10, 23-24
Med en slik holdning vil vi bli en kirke som innlemmer
og inkluderer.
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Jubilerende grupper 2022
Oslo 120 år, feirer under sommermøtet
Skien 105 år,feirer høsten 2022
Kvam 90 år, ønsker besøk
Målselv 70 år, 13.september med besøk av styreleder
Hå 65 år, feirer internt
Bærum 60 år, feirer 5.april med besøk av daglig leder
Alta 55 år, feirer 17. og 18.september med besøk av styreleder
Klepp 55 år, feirer internt
Fitjar 50 år, feirer internt
Gol 50 år, feirer 23.april med besøk av daglig leder
Vennesla 50 år, ennå ikke avklart
Askvoll 15 år, ennå ikke avklart
Fana 15 år, ennå ikke avklart
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Gaver fra gruppene 2021
pr. 31.12.2021

Alta*
Arendal og omegn*
Askvoll
Bjerkreim
Bodø
Borgund*
Brunlanes/Stavern*
Bærum*
Egersund*
Eid
Elverum
Fana*
Fitjar*
Fredrikstad*
Gol
Giske*
Halden*
Hareid/Ulstein*
Harstad*
Haugesund
Horten
Hå*
Karmøy
Klepp*
Kristiansand*
Kristiansund og Frei
Kvam
Larvik*
Leksvik
Levanger
Lillesand/Birkenes*
Lyngdal*
Mandal og omegn
Mosjøen
Målselv
Måløy
Nesbyen
Nesjestranda og omegn*
Nordhordland*

16800.3900.14350.15050.11950.31400.12600.16700.7000.25300.5000.21800.9250 .12750.10250.14000.20600.23100.12350.7950.29410.6350.10200.13000.19720.17200.10200 .28400.11950.1500.34200.18000.10250.6200.4000.400.2900.21800.3000. -

Nøtterøy*
Os*
Oslo*
Osterøy
Porsgrunn*
Rakkestad/Degernes
Rana*
Ringerike*
Rolvsøy
Romerike*
Sandefjord*
Sandnes*
Sem*
Skien*
Sotra*
Steinkjer
Stjørdal*
Stokke*
Stord*
Stranda*
Sunnmøre*
Time*
Tromsø
Trondheim*
Vennesla
Volda*
Voss
Ørsta
Ål
Åsane*

101504550.45700.500.16600.8400.7100.12800.9250.20320.48600.38800.34400.45100.31300.6500,8000.11300.10500.25650.6500.2030012500.28050.2550.14600.2800.1500.9000.15700.-

* ved gruppenavnet betyr at beløpet er inkl gaver fra
enkeltmedlemmer gjerne gjennom avtalegiro eller
enkeltgaver.
Tusen takk for alle gaver!
Tusen takk til alle kasserere for deres innsats for
LMF!
Alle gaver blir registert på giver og på gruppa.
Jeg ber om at alle gruppene sjekker summene sine og
gir meg en rask tilbakemelding om det ikke stemmer
med deres tall.
Inger Marie A.Oppegård, daglig leder
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LMF-samling for Telemark og Vestfold
i Skjee-stua i Stokke 11. november 2021
Daglig leder i LMF, Inger Marie, ønsket de 40
frammøtte velkommen. Hun innledet med å
lese om Jesus og den samaritanske kvinnen ved
brønnen.
Dette var den sjuende LMF-samlingen i Skjeestua.
Tradisjonen tro ble det servert pizza, med
påfølgende kaffe, twist og oppskåret frukt.
Det var tre foredragsholdere denne kvelden.
Først ut var Kristin Sanna Kihle. Hun er rektor på
Gjennestad videregående skole, eid av Normisjon.
Det er en skole med 180 elever, der 80 av elevene
bor på internatet.
Skolen tilbyr naturbruk, byggfag,
anleggsgartnerlinje, helse- og omsorg, salg og
service , reiseliv og almennfaglig påbygg.
Skolen ønsker å møte elevene med tillit, raushet
og omsorg. Som rektor bruker hun mye tid
på samtale med elevene og har en åpen dør til
kontoret sitt.
Den andre var Ingrid Øie Aamlie fortalte fra sin
tid ute i Senegal. Hun var utsending for Normisjon
og LMF. Hun dro sammen med mann og to barn.
I Senegal var målet først og fremst å bygge
relasjoner. Ingrid var med på en bibelgruppe der
de tok for seg Bibelen i kronologisk rekkefølge. Da
de innfødte hadde hørt bibelfortellingen, skulle de
gjenfortelle historien. Misjonærene hadde også
jobbet med handicappede og gitt dem utstyr til
bla. såpeproduksjon.
Ingrid hadde også fått god kontakt med en kvinne
som hadde startet et barnehjem for tolv barn.
Ingrid avsluttet sitt innlegg med å fortelle om
lærergjerningen hun nå har i Norge.
Den siste kvinnen som fortalte på LMF-samlingen,
var en tidligere LMF- utsending i et land i Asia.
Hun fortalte hvordan landet er blitt brått forandret
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siden 2019, ved at myndighetene har innført en
ny lov. Denne loven gjør innbyggerne redde, og
de har mistet tilliten til hverandre. Loven gir
ringvirkninger over alt, også i skoler og kirker.
Mange emigrerer. Vi ble oppfordret til å be for
dette landet i Asia.
Til sist ble det samlet inn kollekt, og styreleder
Anne-Lise Bakken bad for offeret.
Inger Marie opplyste at neste LMF-samling for
Vestfold og Telemark blir 25.oktober 2022, samme
dag som LMF ble startet for 120 år siden.
Anne Berit Andersen, Referent

Stand på Danielsens skolers
planleggingsdager
4. og 5.november 2021
Torsdag 4.nov og fredag 5.november, møtte Kjersti Ruud og 3 damer fra Fana LMF 250 Danielsen- lærere.
på deres planleggingsdag i Salem Konferansesenter i Bergen. Danielsen er en kristen friskolebevegelse
som har 8 skoler på Vestlandet. Den ene dagen fikk Kjersti Ruud presentere LMF på scenen.
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Elverum 70 år
1950-2020
14.september 2021 var Elevrums gruppa samlet til
fest hjemme hos Lina Løken. Det var festpyntede
bord og god servering. Fra landstyret kom både
Mari Eikli og Anna Sylvia Kielland Nielsen.
Det var godt å kjenne på LMF- fellesskapet igjen
og flott å få takke for Elverum gruppas trofasthet
og engasjement i mange år.
Bilde viser Elverumsgruppa på jubileumsmarkeringen

Rakkestad/Degernes LMF 65 år 1956-2021
Den 14.oktober 2021 var Rakkestad/Degernes
LMF samlet til festmøte. Landstyret var
representert ved Mari Eikli.
Praten gikk livlig og det var god servering.
Mari delte en andakt og fortalte fra LMF sitt
arbeid. Bilde viser gruppemedlemmene.

Rolvsøy LMF 70 år
1951-2021
Den 27.september 2021 var det jubileumsfeiring
hjemme hos Kari Hansen. Rolvsøygruppa hadde
innbudt Fredrikstadgruppa til fest.
Vi fikk musikalske toner fra Knut Lande og daglig
leder i LMF delte tanker om Jesus- som livets kilde.
Hun hilste også fra landstyret.
Bildet viser noen av medlemmene i Rolvsøy gruppa.
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Horten LMF 100 år 1921-2021
18. oktober feiret Lærernes Misjonsforbund i
Horten sitt 100 årsjubileum i Sentrumskirken.
Ordfører Are Karlsen, leder av menighetsrådet,
Hilde Nordnes, daglig leder i LMF Norge, Inger
Marie Oppegård og innbudte fra de andre LMF
foreningene i Vestfold, var til stede sammen med
oss.
Ellen Marie Jørgensen, Ragnhild Henriksen,
Marit Menes og Eldrid Folkeson har vært
medlemmer av LMF Horten i mer enn 50
år. Her sammen med ordfører Are Karlsen.

Eldrid Folkeson ga oss et innblikk i LMFs historie.
Det var hilsener, blomster, gaveoverrekkelser og
opplesning av gratulasjonsbrev fra biskop Jan Otto
Myrseth og landsstyret i LMF.
LMF i Horten har medlemmer som har vært aktive
i foreningen i over 50 år. Disse ble hedret.
Det var fest med smørbrød og bløtkake. Festen ble
ledet av Bjørg Else Rasmussen. Gerd Bodin og Anne
Live Synnes var ikke til stede da bilde ble tatt.
For LMF Horten
Kjersti Echholt Nilsen

Porsgrunn LMF 85 år
1935- 2020
Den 20. oktober 2021 var det endelig jubileumsfeiring
i Østre Porgrunn menighetshus. Kari Lie og Solveig
Aspheim ledet festen. Det var duett med to av gruppens
medlemmer. Det var snitter og kaker til oss alle.
Daglig leder hilste fra landsstyret og delte noen tanker
om Jesus -livets kilde.
Det ble tid til å minnes tidligere leder i gruppa ,Arna
Ragnhild Hoel som hadde nylig gått bort.
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Larvik LMF 105 år 1916-2021
Menighetssalen i Østre Halsen kirke var pyntet med
LMF`s logo, malt av tidligere medlem Marit Nyen,
husets fineste servise og friske blomster fra gruppeleder Elisabeths hage. Besøk fra kontoret og andre
gjester. 10 faste medlemmer av gruppen var kommet
til festen, i tillegg 2 enkeltmedlemmer og 2 andre.
Larvik-medlem Berit Anvik ønsket velkommen. Eivind Anders Dahle spilte til felles-sangene. Han hadde også 3 Schumann-stykker fra Kinderscenen å by
på. Gruppeleder Elisabeth ga glimt fra Larvik LMF
sin historie. Ellen Dahle fortalte om og leste Edin
Holmes dikt «Mesterverket». Gerd Gaasholt fortalte
fra lærerhverdagen om hvor viktig bibelkunnskap
var for elevene.
Daglig leder Inger Marie, delte bibelvers om årets
tema i LMF- 21: «Jesus er livets kilde». Hun minnet
om mange steder der det står om Kilden, både i GT
og NT. I Joh 4,14 sier Jesus: «Den som drikker av
det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste». Vår kilde
tømmes aldri ut. Det er ny nåde til hver dag.
Etter Inger Maries andakt fikk gruppeleder overrakt
to hvite lys og gratulasjonskort fra Landsstyret i LMF.
Under ofringen kom det inn kr. 2900.
Et internasjonalt innslag avsluttet festen: Gerd Aasvang leste Fader Vår på gassisk og Inger Marie lyste
velsignelsen på japansk. Vår entusiastiske og hardtarbeidende gruppeleder fikk velfortjent en vakker
blomsterbukett fra takknemlige gruppemedlemmer.
Referent Ingeborg Bryn

Østlandets lærerstevne 5.og 6.november i Oslo
Endelig var det mulig å ha stand igjen.
Det var god stemning og mange samtaler på
stand. Hovedparten av de som kom, var ansatte i
barnehager fra hele Østlandet.
Flere takket for at vi var der og vi kommer tilbake
neste år.
Fredag var standen bemannet med styreleder AnneLise Bakken og daglig leder.
På lørdag var det daglig leder og Inger Rismyhr
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Vestlandstreff i Knarvik
16.oktober 2021
Lørdag 16. oktober var første gang det var inspirasjonssamling for LMF i det nye Vestland
fylke. Det var sånn sett en historisk begivenhet.
Vestland fylke er et stort geografisk område med
13 LMF-grupper og denne gangen var det Nordhordland LMF som var vertskap.
Over 40 personer, benket rundt vakkert pyntede
bord, ble ønsket velkommen av Kjersti Ruud fra
Fana LMF. Hun ledet også det videre programmet. Først fikk vi forsyne oss med velsmakende
pizza og praten gikk livlig rundt bordene.
Etter måltidet fikk vi et innholdsrikt program.
De misjonsfeltene der LMF er involvert ble presentert, før en av dagens gjester, Inger Valbø
,holdt andakt og fortalte interessant fra arbeidet
sitt i Japan. Leif Nesheim spilte gitar og sang,
Kjersti Gangstø tok oss via bilder og video med
«på tur» til det området i Mali der hun inntil
nylig var LMF-utsending.
I samtale med Kjersti Ruud fortalte Inger Valbø
og Kjersti Gangstø, hva det hadde betydd for
dem å være LMF-utsending. Informasjonsmedarbeider Oddrun F. Amundsen snakket litt om
arbeidet gjennom året ved LMF-kontoret.
Misjonsoffer ble tatt opp og mens det ble servert
kaffe og kaker, var det også anledning til å gå
bønnevandring.
Allsangen var med gjennom hele samlingen og
vi avsluttet med «Din rikssak Jesus være skal»
og «Må din vei komme deg i møte» før velsignelsen.
Tusen takk til Nordhordland LMF for gjestfriheten og den praktiske gjennomføringen av en
flott samling!
Skrevet av Oddrun Flaat Amundsen,
informasjonsmedarbeider i LMF
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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

50.000 minimum kr. 500,-.
gavebeløp i kalenderåret er kr.40.000,-,

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

Svarkupong
Jeg er ny giver og vil gi min støtte til Lærernes Misjonsforbund med kr. ________
Jeg er giver fra før og ønsker å endre totalbeløpet til kr. ____________
Pr. måned

Pr. kvartal

Pr halvår

Årlig

Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

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

Jeg ønsker å benytte

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

(Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Navn ___________________________________
Adresse _______________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

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

Sted ___________

Beløpsgrense pr trekk_________

Postnr/sted ____________________________________

Dato ___________

Underskrift ____________________________

KID (fylles ut av Lærernes Misjonsforbund)

Avtalen leveres eller sendes i lukket konvolutt til

Lærernes Misjonsforbund,

Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE
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Fra daglig leder
Inger Marie A. Oppegård

Takknemlighet for LMF i 120 år!
LMF feirer i år 120 år.
I 120 år har LMF vært en viktig medspiller i
misjonsarbeidet i Norge og i alt det flotte arbeidet
som våre samarbeidspartnere gjør rundt omkring i
verden. I møte med et jubileumsår er det tid til å se
bakover, tid for å se framover og ikke minst takke!

Takk til alle våre gruppeledere som står på og
holder gruppene sammen i ulike tider og ulike
utfordringer og gleder.
En stor takk vil jeg også sende til alle våre tidligere
og nåværende utsendinger.
Takk for at du tok i mot kallet til tjeneste i en annen
kultur for noen eller flere år av arbeidslivet ditt.

LMF vil minnes våre 5 grunnleggere i takknemlighet
og vi minnes den svenske lærerinnen Anna
Granquist i takknemlighet som gav Henny Dons
utfordringen om å danne LMF i Norge.

LMF har vært med på å sende ut 135 utsendinger i
løpet av disse 120 årene. I tillegg har mange ulike
undervisningsprosjekter og diakonale prosjekter
fått økonomisk støtte gjennom flere år fra LMF.

LMF vil takke alle som har gått foran og vært aktive
i LMF i løpet av disse 120 år rundt omkring i hele
Norge.

På stiftelsesmøtet i 1902 fikk pionerne verset i Jes
60.22: Den lille skal bli til tusen, den ringeste til et
mektig folk”. Det som startet med 5 lærerinner er
blitt til mange tusen medlemmer i løpet av årene
som har gått.

Jeg vil også gjerne takke alle dere som er
medlemmer i dag. En stor takk til alle dere som
støtter LMF i vårt viktige arbeid. Takk for trofasthet
i forbønn, gaver og i omsorg for våre utsendinger!

Men den største takken går til Gud som er
misjonens Herre og LMFs Herre. Uten hans
velsignelse og nåde hadde LMF eksistert.

Fra billedarkivet til LMF
LMFs Sommermøte på Gjøvik 1909.
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MINNEORD
Arna Ragnhild Hoel

Dagfrid Remmen
Dagfrid Remmen døydde 13.7.21 og vart gravlagt frå
Dolstadkyrkja 21.7.21. Ho var fødd i Hundåla i Vefsn
12.2.1930.
Dagfrid var ei positiv, kunnskapsrik og engasjert
dame. Ho hadde godt humør og var alltid oppdatert.
Dagfrid møtte trufast opp på møta og kunne i alle
år glede oss med ein sjeldan god songstemme. Siste
møtet heime hos henne, var 20.4.21.
Vi kjem til å sakne ho.
Fred over hennar gode minne!
Mosjøen LMF ved Randi Einrem

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at
Arna Ragnhild var død den 21.09.21, 85 år gammel.
Arna meldte seg inn i Porsgrunn LMF da hun
flyttet til byen som ung lærer.
I alle disse årene var hun trofast og aktiv og påtok
seg mange oppgaver. Hun hadde ulike verv
i styret og var leder i flere perioder. Nå sist fra 2013
til hun i vår måtte trekke seg på grunn av sykdom.
Arna hadde alltid noe å bringe videre til oss
andre på møtene, både med andakter og stoff
fra misjonen. Hun vokste opp i et misjonshjem
på Sørlandet og interessen for og kjærligheten til
misjonen hadde hun med seg hele livet. Hun var
oppdatert på det som skjedde og delte gjerne dette
med oss. Det er vi svært takknemlige for.
Mange foreningsmøter ble holdt i Arnas hjem.
Hun var gjestfri og vi følte oss alltid velkommen.
Arnas vesen, hennes måte å være på, var preget
av ro, vennlighet og takknemlighet. Det var godt
å være sammen med henne og hun vil bli dypt
savnet.
Vi lyser fred over hennes gode minne!
For Porsgrunn LMF
Solveig Aspheim

Vi lyser fred
over deres minne!
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Vi takker for alle minnene,
alle de gode minnene,
alle de varme minnene,
de lyser – som stjerner
for oss her på jorden
ennå en stund.
Aud Halsen Myhre

Ingebjørg Nygård
Ingebjørg ble født 28/7-1937 og vokste opp på
Bryne som den mellomste av tre søsken.
Etter lærerutdannelsen på Sagene lærerskole i
Oslo, søkte hun Sandnes kommune og ble tilsatt
på Austrått skole.Hun ble tidlig medlem i Sandnes
LMF, og inviterte til LMF møte med smil og god
mat både på lærerværelset og siden i heimen.
Ja,når de fleste andre syntes det ble stritt å ha
møte hjemme, og vi fikk lov å være i Gand kirke,
ville Ingebjørg ha møtet hjemme.
Så i mange år var årsmøtet i januar hos Ingebjørg,
og matpakken vi hadde med, ble frokost neste
dag.Foruten å være flink med mat,var hun glad
i håndarbeid. Ingebjørg og Lars Martin fikk ikke
barn selv, men nieser og nevøer fikk mange varme
strikkeplagg. Som pensjonist gikk hun på kurs og
lærte seg veving. Ingebjørg Nygård ble begravet
fra Soma kapell fredag 5.november.
Vi ber om Guds signing over hennes gode minne!
For Sandnes LMF Gerd Ritland Nygård.

Rettelser på Bønnekortet:
Før på Jane Coward som er utsendt av
Israelsmisjonen til Israel.
Tirsdag: Anette er utsendt for Wycliffe, LMF
og Normisjon.
Torsdag: Nordhordland skal skrives slik, i ett
ord.
Fredag: Britt Tømmerbakk er på HCJB.
Lørdag: Solgunn Philippine Smith skriver
Philippine med én l og to p-er.

Rana LMF feiret sine 55 år den 4.november hos
leder Gudrun Strand. Det var 10 stk som kom og
hadde en fin samling. Det var godt å endelig møtes
igjen. Takk for deres LMF engasjement!

UTSENDELSE AV
KONTINGENT 2022
Fra i år vil alle medlemmer få
Døde:
Aslaug Vik, Verdal
Malena Gudrid Haga , Stord
Helene Braathen, Larvik
Harriet Skaara, Skien
Marit S. Bø, Hå

kontingenten tilsendt direkte på
epost eller i posten.
Skulle du ikke ha mottatt
kontingentgiro, ta kontakt med
kontoret.

Nye medlemmer pr 31.21.21:
Guri Enger, Trysil
Anne Haugstad Antonisen, Aurskog
Marit Frøvik, Sandnes LMF
Ingjerd Solberg Nygaard, Frekhaug
Laila Leganger Howbrook, Ågotnes
Kjersti Gangstø, Bergen
Inger Margrethe Roppen, Hareid/Ulstein LMF
Astrid Nygard, Kristiansand LMF
Margareth Fonn, Skåla

Verv en ny
LMFer
i 2022!
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På siste siden...
LMF 120 ÅR i 2022
11.-14.august Sommermøte med
120-årsjubileum på Rønningen
Folkehøgskole i Oslo

GODT NYTT ÅR ønskes alle!
Takk for engasjement, forbønn og
giverglede i 2021!

