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Kenya er et land i den østlige del av
Afrika, med ca. 50 millioner

innbyggere. Landet ligger sør for
Afrikas horn, og fordeles omtrent
likt på jordens nordlige og sørlige
halvkule. Til tross for at under 10%
av landets areal er fruktbart, er
hovednæringen landbruk. Det

�innes lite industri, men turisme er
betydelig.

Ved århundreskiftet 1900
dominerte stammereligion i Kenya.
Siden da har kristen misjon nådd
frem og i dag regnes over 80% som
kristne. Den kraftige veksten samt.
inn�lytelse fra ulike kanter fører
fortsatt med seg et stort behov for

utdannelse og opplæring.

NLMs misjonærer i Kenya har
oppgaver knyttet til evangelisering,

opplæring og helsearbeid.
Misjonærene er en del av den lokale
kirkens arbeid og regnes på lik linje
med de nasjonale medarbeiderne.

KENYA

Kristne 83%
Islam 8%

Andre 2%
Stammereligion 7%

FAMILIEN
OHMA
Norwegian Community
School
I august er det oppstart av nytt skuleår
her på Norwegian Community School.
Eldstemann er igjen i Noreg på
Drottningborg og det blir merkeleg å
berre vere fem her i Nairobi. Gunstein
tek til som rektor att og har mykje å
gjere som leiar av regionsstyret i tillegg.
Marita Bette jobbar framleis 50 prosent
i skulen i tillegg til at ho held familien
oppe og får kvardagen til å fungere.
Anina Helen(15 år)går andre året på
West Nairobi School og Jens Gabriel (12
år) og Bette Melina (10 år) stortrivast
på NCS.

En skole i stadig endring
NCS har elevar som er misjonærborn,
born som ikkje har tilknyting til
misjonen, men som er norske
statsborgarar og av ulike grunnar
oppheld seg i Kenya, og TeFT-
familieborn. Dette fører til at skulen er i
stadig endring med stor
gjennomstrøyming av elevar som kjem
for korte periodar. Vi jobbar med å
skape ein god skule for desse borna.

Tomta
I tillegg går vi inn i diverse oppgåver
som er knytt til «Tomta». Her er det
gjestehus, hovudkontor for NLMs
arbeid i Aust-Afrika, konferansesenter
m.m. Det er mange oppgåver i
samanheng med drifta av desse.

Bøneemne
• For borna våre: at dei får vener og

ein god skulekvardag – spesielt for
Mats Adrian på Drottningborg

• For oss to vaksne: at vi får kjærleik,
tolmod og visdom til å sjå og ta godt
vare på alle borna og ungdomane vi
er i kontakt med.

• Om trivsel for born, ungdomar og
vaksne, både ved skulen og på
«Tomta».

• At evangeliet må gå vidare i Aust-
Afrika. At prosjekta vi driv må vere
av god kvalitet og gi folk hjelp.

KENYA



Vi �lyttet til Kenya i august 2019.
Elisabeth (31) er kontaktlærer for 5-7
klasse på den norske skolen i Nairobi.
Sven (31) jobber som lege på en liten
helseklinikk i andre enden av byen, 2
dager i uken. For øvrig går det i
barnepass, samt oppgaver og aktiviteter
på «tomta». Lucas (4 år) trives med
friheten han får, driver rundt på
området, besøker dem han vil og
snakker frimodig på engelsk og swahili
(selvom han ikke kan noen av
språkene). Vi er svært takknemlige for
at han har en jevngammel venninne,
som han leker med dagen lang. Noah
(1,5 år) er en skjønn liten rampegutt.
Han forstår mer og mer swahili, og han
og hushjelpen kommer heldigvis godt
overens. Her kryr av apekatter på
tomten, noe Noah synes er stas, og det
ble nok ikke helt tilfeldig ape som ble
hans tredje ord, etter mamma og pappa.

Hverdagen begynner å gå seg til.
Arbeidsoppgaver faller på plass, i alle
fall delvis. Jobben til Sven byr på

utfordringer (biltra�ikk, språk, faglig og
organisatorisk standard), men gir
derimot muligheter for
relasjonsbygging. Elisabeth stortrives
med sine kollegaer, og tror Gud får lyse
litt gjennom henne i møte med elevene
på skolen. Det er i alle fall håpet.

Det er godt å vite at Gud har en plan for
oss, i stort og smått. Han som vil gi alle
mennesker framtid og håp.

Takke- og bønneemner
• Be om at Noah og Lucas skal holde

seg friske, og ha gode dager.
• Be om at vi skal vokse sammen som

familie, gjennom disse årene i Kenya.
• Be for arbeidet til NLM blant unådde

i regionen
• Takk for mulighetene vi får til å

bygge relasjoner gjennom jobbene
våre, be om at Gud hjelper oss til å
bruke mulighetene vi får, til å dele
hans kjærlighet.

FAMILIEN
NORDSTRAND

KENYA

FAMILIEN
KLYVE

KENYA

Iver Johannes (2007)
Astrid Helena (2004)
Kari Olise (2002)
Anna Mette Hals Klyve (1976)
Gaute Soldal Klyve (1975)

Sommaren 2019 �lytta vi frå Hardanger
til Nairobi i Kenya som utsendingar for
NLM. Gaute og Anna Mette arbeider som
lærarar ved Norwegian Community
School, den norske skulen i Kenya. Anna
Mette har også ansvar for å følge opp
norskundervisnininga for ungdomane
ved West Nairobi School, der Astrid
Helena er elev. Iver Johannes er elev ved
den norske skulen. Kari Olise er att i
Norge og går andre klasse ved Framnes
Vidaregåande Skule.

Kenya er eit fantastisk land. Vi har funne
oss godt til rette i kvardagen her, og har
meinigsfulle oppgåver både i arbeid og
på fritida. Vi set stor pris på nye
vennskap med nordmenn men ikkje
minst med Kenyanarar.

Bøneemne
• Be om at vi alle fem blir bevart i trua

på Jesus, heilt til Han hentar oss heim
til Himmelen.

• Be om Jesu vilje for oss, kvar dag, at
vi får gå i Hans gjerningar.



FAMILIEN
KROGSÆTER
ARAGON
Alice, Wilber og barne blir værende i
Tacna. De fortsetter å være aktiv i den
lokale kirken og hjelpe til i arbeidet der.
Det er et stort ønske at menigheten skal
være en plass der mennesker kan
komme sammen og kjenne på
tilhørighet og fellesskap.

Alice og Wilber ønsker også at
medlemmene i kriken skal kjenne på at
de har mottatt noe som de kan være
med å gi videre til andre i løpet av uken.
At medlemmene kan kjenne på et ønske
om å være en Jesu etterfølger i
dagliglivet.

Bønneemner
• Be om at familien må ha god helse og

at livet i Peru går �int.
• Be om at Alice og Wilber kan kjenne

på inspirasjon og krefter i arbeidet.
• Be om at �lere ser behovet for å vitne

i nære relasjoner.

Med vennlig hilsen Alice, Wilber, Elena
Victoria, Israel Andreas og Karstein
Misael.

aliceogwilber.blogspot.com

PERU
PERU

Kristne 95%
Ikke-religiøse 3%
Andre 2%

NLM startet sitt arbeid i det sørlige
Peru i 1978, og som et resultat ble
Iglesia Evangélica Luterana - Peru
(IEL-P) dannet i 1995. Kirken har i
dag omlag 30 etablerte menigheter.
Hovedadministrasjon til kirken, og
det teologiske seminaret SETELA
ligger i Arequipa, mens bibelskolen
CLET ligger i Juliaca. Kirken eier og
driver også 3 barneskoler. Peru er
et av landene i Sør-Amerika med

lavest innslag av evangelisk kristne.
Katolsk folkereligiøsitet blandet

med elementer fra hedenskapet har
et sterkt grep på folk. Videre brer
både materialisme og nye religiøse
bevegelser om seg. Misjonen har
drevet forskjellig arbeid i Peru.
Menighetsbygging, bibelskole,

litteratur- og radioarbeid har lenge
vært hovedsatsningen, men
bistandsarbeid med helse og
jordbruk har også vært viktige
elementer. I strategien videre
ønsker man å fokusere på

lederopplæring og
bibelundervisning ved CLET og
SETELA. Samtidig vil NLM være
med å støtte nybrottsarbeid og
ellers hjelpe til i kirkens arbeid,

spesielt knyttet til ungdomsarbeid
og disippelgjøring.

ETIOPIA

Kristne 61%
Islam 34%

Andre 2%
Stammereligion 3%

Etiopia er en landlåst nasjon ved
Afrikas horn. Den er en av de eldste
nasjoner i verden, og nevnes blant
annet i Bibelen. Allerede på 300-
tallet var Nord-Etiopia en kristen
nasjon, og den Etiopisk-Ortodokse
kirke var statsreligion fra 1200-
tallet frem til den marxistiske

revolusjonen i 1974.

I senere år har Etiopia vært preget
av politisk ustabilitet og indre

kon�likt. Etter kommunismens fall i
1991 har det vært religionfrihet. Da
har kirken voskt, men det har også

andelen muslimer. Radikale
muslimer skaper enkelte plasser
vanskelige levekår for kristne, og

ikke minst for konvertitter.

Mekane Yesus-kirken er aktivt
evangeliserende og har hatt enorm
vekst i senere år. Kirken utfordres
derfor med et voksende behov for
utdannelse og opplæring. NLM er

engasjert i utdanning ved
bibelskoler og teologiske
institusjoner, samt. �lere
bistandsprosjekter.



FAMILIEN
STANDAL
TULU

ETIOPIA

Vi, Mari, Fikre og Johanna (1,5 år) �lyttet
våren 2019 fra Hawassa og jobber nå i
Øst-Etiopia. Mari er skoleleder på Den
desentraliserte norske skolen (DDNS)
der og har dette skoleåret 5 elever fra 1.
til 5. trinn. Fikre er tilknyttet Mekane
Yesus kirken (EECMY) i byen og jobber i
barne- og ungdomsarbeidet der, i tillegg
til å studere. Vi trives godt i jobben og
håper at vi gjennom den både kan være
en velsignelse for de andre
utsendingene her, og for den lokale
kirken. Vi håper også at vi kan få være
lys og salt i nabolaget der vi bor midt
iblant en unådd folkegruppe.

Bønneemner
• Vi takker for at Gud har plassert oss

her, og at vi får være en del av dette
viktige arbeidet.

• Vi ber for den folkegruppen vi bor
blant, for våre naboer og andre vi
møter i hverdagen, og ber om at
Jesus må møte dem.

• Vi ber om at Gud må gi oss
muligheter til å bygge relasjoner med
de vi møter og at Gud må gi oss vilje
og frimodighet til å møte nye
mennesker.

• Vi ber om styrke og beskyttelse mot
de åndskreftene vi kjenner på i
hverdagen, og takker for at Gud har
vist, igjen og igjen, at han er den
sterkeste.

DAGRUNN
DYRHOL

ETIOPIA

Mitt navn er Dagrunn Dyrhol og har link
til Region nordvest gjennommin
oppvekst i Inn�jorden i Rauma. Jeg er
NLMs utsending til Etiopia hvor jeg har
fått muligheten til å bo og tjene i en del
år nå. Jeg er lærer av yrke og har derfor
stort sett hatt undervisningsoppgaver
og rådgiveroppgaver knyttet til skole og
undervisning mens jeg har vært ute. De
første årene for barn av NLM-
utsendinger og nå de siste årene mer i
tilknytning til lokale skoler.

For tiden jobber jeg i den østlige delen
av landet hvor få kjenner Jesus. Her er
jeg rådgiver i skolerelatert arbeid som
drives sammen med den lokale kirken
som NLM arbeider tett med her, Mekane
Yesus kirken. Denne høsten �lytter jeg til
en annen by, og dermed blir både
bosted og oppgaver litt endret. Men
fortsatt får jeg være med i arbeid
relatert til undervisning og opplæring.

Vær med og be
Vær gjerne med å be om at Guds rike må
komme i Etiopia. Takke for helse og
krefter og be om arbeidsglede og
pågangsmot i det daglige.



FAMILIEN
ENGÅS

KENYA

Margareth, Geir Magne, Markus, Tobias,
Eskil og Elida

Ledere for Teft Familie og Disippelsafari

Vi er no i vårt andre år her i Nairobi. No
er ikkje alt så nytt lenger og vi kjenner
på ein følelse av å høyre til. Det første
året var inspirerande og trusstyrkande.
A� sjå kor mykje ein «timeout» frå
kvardagen i Norge har betydd for
familiane som var med på TF har
inspirert oss. Gud er stor og når ein set
av tid til Bibelen, bønn og fellesskap vil
Han møte oss og tale til oss. Fleire av
familiane som var på kullet i vår har
meldt seg til tjeneste i misjonen, og ein
familie er allereie på plass her i Nairobi.

Denne hausten har vi gjennomført et
nytt opplegg, «Disippelsafari», og er
svært fornøyd med resultata. Det var eit
6- vekers kurs for voksne utan born i
alderen 25-45 år.

Frå januar 2020 er eit nytt Teft
Familiekull på plass i Nairobi – det blir
stas!

Familien har det bra og vi er
takknemlege for å kunne bli brukt av
Gud her i Nairobi. Elida går på den
norske skulen på tomta, Tobias og Eskil
går på amerikansk high school ca.15
min. unna. Markus er heime i Norge i
millitæret, men satser på å komme ut
nokre ganger på besøk.

Bønneemner
• Be om at vi som familie får ha det

godt ilag og at Jesus får være i
sentrum

• Be for Markus som er i millitæret
• Be for trivsel og læring for barna på

skulen
• Be om at Jesus får møte deltakerne

på TF og DS slik at det blir skapt en
iver etter å følge og tene Han.

INGER
VALBØ
Eg har faste oppgåver med
evangeliserande bibelgrupper,
forkynning, song og musikk både i
Matsue, Arashima, Izumo og Nima. I
Arashima har vi barneklubb, Hosanna
Kids, ein laurdag for månaden. Frå
starten har to kristne mødre kome med
borna sine og deira venner, men ingen
frå nabolaget har kome før på samlinga i
juni. Då kom det heilt uventa ti nye barn
som ikkje hadde vore i kyrkja før. Dei
hadde sett plakaten utanfor. Desse
borna kom også igjen på neste samling.
Ei av jentene hadde kome heim og ivrig
fortalt mor si kva ho hadde høyrt ifrå
Bibelen.

Internasjonalt arbeid
Kvar fredagskveld samlast studentar til
mat og engelsk bibelstudium, og ein
søndag i månaden har vi internasjonal
gudsteneste. Her får mange møte

Bibelen for første gong. Eit viktig mål
for det komande året er å få eit betre
samarbeid med kyrkjelyden i Matsue
om ungdomsarbeidet.
På universitetet har vi fått starta opp
igjen ei gruppe for kristne studentar
sommøtest til lunsj og japansk
bibelstudium på kontoret til ein kristen
professor. Denne gruppa er tilknytta
KGK, som tilsvarer Laget i Norge. Nokre
studentar har også blitt med på leir og
andre samlingar for KGK og blitt
inspirerte av fellesskapet med andre
kristne ungdommar.

Takke-og bønneemne
• Takk for at det har kome �leire barn

på «Hosanna Kids» i Arashima
kyrkje. Be om at bodskapen om Jesus
også kan nå inn i heimane.

• Be for lunsj-samlingane på
universitetet.

• Be for samarbeidet med amerikanske
og japanske medarbeidarar.

JAPAN

ingervalbo.blogspot.com



Japan er en øynasjon i stillehavet,
hvor det bor 126 millioner

mennesker på et areal litt mindre
enn Norge. Landet kjennetegnes av

homogen befolkning, urban
bebyggelse, teknologi og stor

industri. Japan følger USA og Kina
med verdens tredje største

økonomi.

Over 70% av japanere hevder å
være ikke-religiøse, samtidig som
de følger og blander sammen

tradisjoner fra �lere retninger, som
Buddhisme og Shintoisme. Tabellen

overnfor gir derfor en svært
forenklet tolkning, som også kan

uttrykkes på andre måter.

Uansett hvordan det tolkes, er
antallet kristne i Japan svært lavt.
Det er faktisk så lavt, at Japan kan
beskrives som verdens største

unådde folkegruppe.

Misjonsarbeidet har ofte vært svært
krevende, og må preges av

uholdenhet og tålmodighet. Japan
trenger fortsatt misjonærer som er

villige til å stå i et slik arbeid.

JAPAN

Kristne 1.5%
Ikke-religiøse 5%

Andre 23.5%
Buddisme 70%

FAMILIEN
NÆVDAL
Hei, vi er familien Nævdal. Kristin, 32 år,
Christoffer, 29 år, og sammen har vi to
barn: Filip på 3 år og Selma på 1 år.

Nå har vi bodd i Kobe i ett år. I
september begynner vi på vårt andre år
med språkstudier.

Filip fortsetter i den lokale japanske
barnehagen, og Selma er hjemme.

JAPAN

Relasjonsbyggende arbeid
I Japan satser vi på relasjonsbyggende
arbeid. Siden språkstudier fremdeles er
vårt hovedfokus, har vi ingen faste
arbeidsoppgaver å referere til enda,
men det siste året har vi fått sjansen til å
bli kjent med noen familier fra
barnehagen. Be gjerne for disse
relasjonene og at det kan lede til en
nysgjerrighet for hvem Gud er.

Samarbeidskirken
Denne høsten vil vi sammen med
samarbeidskirken WJELC avgjøre hvor i
Japan vi skal bo og hvilke oppgaver vi
skal gå inn i etter språkskolen. Det vi vet
nå er at vi skal satse på arbeid rettet
mot barn, ungdom og unge voksne. Vi
kommer også til å være knyttet til en av
samarbeidskirkens lokale kirker. Be om
at vi kan �inne vår plass i forsamlingen,
og at vi kan få til et godt samarbeid så
�lere japanere kan �inne veien inn i
forsamlingen og få et møte med Jesus.

Bønneemner
• Be om trivsel og helse for hele

familien
• Be for språkopplærings-prosessen og

tjenesten vi etter hvert skal inn i
• Be om at �lere japanere kan få møte

Jesus gjennom arbeidet NLM driver
• Be for våre venner og at relasjonen

kan lede til nysgjerrighet for hvem
Gud er.



INGEBJØRG
HILDRE
Ingebjørg arbeider ved NLMs kontor i
Kobe, som rekneskapsfører og sekretær
for arbeidet i Japan. Dessuten har hun
deltidsstilling som styrer ved
barnehagen Aobaen.

Barnehagen Aobaen
Barnehagen har plass for opp til 45 barn
i alderen 2 til 6 år. Utad sies det tydelig
fra om at dette er en kristen barnehage,
der barna hører fra Bibelen og lærer å
be! Der får hun anledning til å dele
evangeliet med barna gjennom de
daglige samlingsstundene, og med
familiene på månedlige foreldremøter
og ulike fester der storfamilien samles.
Barna inviteres også til kirkens
søndagsskole. På kirkens heimeleir i
sommer (2018) var 30 av 40 deltagere,
«Aobaen-barn», �lere av dem går nå på
barneskolen.

Medvandrer
Ingebjørg har kontakt med to kvinner
som har behov for en medvandrar. Hun
skriver: «Den eine møtte eg for snart 30
år sidan. Ho er psykisk sjuk, men ho har
fått halde fast på Jesus. Den andre er ei

JAPAN

FAMILIEN
BERGERSEN

www.misjonsfrue.no

JAPAN

Karoline, Marius og Aron Isaiah
Bergersen

Familieforøkelse
I �jor høst ble vi velsignet med en liten
gutt. Han er utrolig blid, samt veldig
aktiv og glad i andre mennesker. Han er
blitt vår nye kontaktskaper!

Nye oppgaver
I sommer endret stillingen vår seg. Vi
gikk fra å være område-arbeidere til å
bli ungdomsarbeidere, sammen med en
japaner, for hele kirkesamfunnet som vi
samarbeider med (VJELK). Dette er en
veldig spennende endring, og det gleder
oss veldig at kirken endelig har fått en
ungdomsarbeider. Sammen skal vi
besøke kirker, for å «forske» på hva vi
kan gjøre for å ta vare på de
ungdommene vi har, og se hva vi kan
gjøre for å nå nye sammen.
Et av de behovene som vi allerede har
sett, er at kirkene er veldig lite på nett,
noe som gjør at det er vanskelig å
kommunisere informasjon om eventer,
leirer og så videre.

Dette ønsker vi å gjøre noe med, så vi
har bestemt oss for å kalle
ungdomsarbeidet for «compass», og
skal lage nettside, YouTube kanal, og
bruke sosiale nettverke for å
kommunisere med ungdommene. Dette
håper vi kan være med på å få alle de 40
kirkene vi samarbeider med til å
komme «litt nærmere hverandre», for
ungdommene sin del. Slik at selv om de
kanskje bare er en i hver kirke, så kan
de få muligheten til å møte andre.
I tillegg til den nye ungdomsarbeider-
stillingen er vi fortsatt med i skolelaget,
og skaper kontakter og vennskap i
nærområdet. Vi trives fortsatt veldig
godt i hverdagen, og er utrolig
takknemlig for det.

Bønneemner
• Be for den nye ungdomsarbeideren,

at kirkesamfunnet skal støtte og lytte
til han.

• Be for mediearbeidet i Japan, at den
neste generasjonen kan nåes.

• Be for trivsel og glede i hverdagen,
også når Aron Isaiah blir større.

�ilippinsk kvinne, gift med japanar og to
born. Det ho som barn lærte av katolske
slektninger sit i henne og ho ynskjer at
borna skal lære om kristen tru og
livsførsel. Det er ikkje mykje eg kan
gjere for dei, men det er godt å tenkje på
at Jesus kan halde dei nær til seg.»

Bønneemner
• Be om at eg kan vere så effektiv som

mulig med kontorjobben
• Be om at rekrutteringen til Aobaen,

må ta seg opp igjen.
• Be om at evangeliet må nå inn til

både barn og foreldre, at Gud får
virke gjennom alt vi gjer og at det må
merkast at Jesus er er ein viktig del
av kvardagen i Aobaen.

• Takk for alle borna som kom på
leiren.

• Takk for dei som kjem til
søndagsskulen, men be også om at
�leire born må �inne vegen dit, og at
det kan vere med å bevare dei i trua

• Takk og be for dei kristne
lærarane/assistentane (3 stk.) , og
for dei som ikkje er kristne (2stk.)

• Be for dei to kvinnene eg skriv litt
om.
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