
Hilsen til Misjonssambandets generalforsamling 

 

På vegne av Sykepleiernes Misjonsring (SMR) vil jeg ønske Misjonssambandet lykke til med årets 
generalforsamling.  

SMR hadde 100-årsjubileum i 2021, og selv om det ikke ble den store markeringen pga. pandemien, 
ble det feiret med middag og deltakelse på gudstjeneste i Lovisenberg kirke i oktober. Da var det 100 
år siden Johanne Høeg fikk en stor nød for å samle søstre for å be for de sykesøstre som hadde reist 
ut i misjonens tjeneste. Hun var på sommerskole på Kongsvinger og fikk med seg 12 andre til å stifte 
Sykepleierskernes Misjonsring. Og høsten 1921 avholdt de sitt første møte. Og siden har det vært 
sykepleiere og andre helsepersonell samlet i grupper, men også enkeltmedlemmer for å be for de 
som har reist ut.  

På bønnekortet vårt står misjonærer fra mange misjonsorganisasjoner, og det er rikt å få være i en 
slik bønnering. Det å legge hverandre i Guds hender gjør noe med forholdet vårt. Og det er fint å få 
høre om arbeidet disse står i gjennom bladet vårt, Misjonsringen. 

I gruppene og enkeltvis blir det gitt kollekt som misjonærene kan søke om å få tildelt til sitt arbeid. 
Inntektene kommer fra medlemmer, vi er nå i overkant av 600 medlemmer og kan godt bli flere. Så 
er du sykepleier og ikke er medlem i SMR, kan du fint melde deg inn.  

Vi hadde landsmøte i Stavern tidligere i sommer, hvor vi var ca. 50 stk. samlet om temaet Guds 
kjærlighet. Vi fikk god forkynnelse og hadde fine samlinger. Et av spørsmålene i en av talene var: 
"Hva gjør vi for å forsterke bildet Gud har lagt inn i oss"? Jo, vi må søke Gud. Slik kan livene våre tale, 
og livet bærer med seg det vi tror på. Dette gjelder om vi er sykepleiere eller har andre oppgaver.  

 

Med vennlig hilsen  

Frøydis Vestbøstad 

Nyvalgt leder i SMR 
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