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OR GAN ==========
FOR DET NORSKE

MISJONSSELSKAP

1945 100. årgang.

ner,bort har ei den minste skade
Guds fagre blomster gjort.

Vær hjertelig q.ilset, eldre og yng
re .misjfJnSVenner til !oTnye.tinnsats
for Jesu Kristi rikssak.

. K. O. K o. r 11, e l i u s.

cl...ouJlt Vm-he ~

fteMifdJl MlJK.

Hilsen fra lensmmin Hus~bø

som hadde formannens
.funksjon~r i D. M. M.

Når vi atter har den store glede
og lykke tl ha vår'tlij'ære.norske mi
sjonsselskaP fritt ,for den jernklo
s~m i ~ai-juni mdned i tior ble
slått Qm det, er det. med underlige
fØlelser og dyp takkne,mlighet til
9;u,tf .Vi' saf!Lle~ , t~l' g)enreisningsar,,- _.

beidet. oy tQits'ettelse av det velsig
melsesfikec;arbeidet ,·iom.i 1:,120_år t·ar
vær;/; drevet hjemme i vtlr,t kjære
'. r • q .} ~

fedreland. pg, uteptl, var,e. 'misj.on's-
-m~rke;:'. ". " '_ .

, Delh,ar 'vært" noen' alvorlige og
spennen4emåneder. Dette 1!~utselig'
å bli kastet ut btlde fra ledelsen i
selskapet?g fra kontorene hvor:
vi hadde alt arbeidsmateriell, arkiv
med mange viktige dokumenter og
protokoller, gjorde at ledelsen av sel-
.skapets virksomhet i fØrste omgang
syntes tl skulle knekke sammen.

Det var dog ikke mange dager fØr
vi var på beina igjen og det nydan
nede D. M. M. kunne tre i virksom
het. Arbeidsvilktlrene var imidler
tid uhyre vanskelige. Vi mtltte sam_
les i det skjulte. Intet menneske
visste hvor eller hvem vi var, og vi
mtltte risikere å bli oppdaget og at
ter jaget bort frd ledelsen. Likeledes
var vi uten protokoller, dokumenter,
og alt annet viktig materiell. Vtlrt
virke har derfor vært meget mangel
fullt, men jeg kan forsikre dere at
alle mine medarbeidere har satt alt
innptl å lØse de mange oppgaver
som etterhvert strØmmet inn over
oss. Særlig har fungerende general
sekretær Skauge hatt et veldig press
og nerveslitende arbeid. Det er un-J
derlig at han har kommet seg igjen
nom det, men Herr,en har· gitt ham
både sjels- og legemskrefter til idag.

De mange trofaste misjonsvenner

,! ,

og drolI!

god!

og mot

I sannhet, Herren har fØrt oss ut
til vederkvegelse.

La da den nærmeste tid framover
bli en tid hvor lwer eneste misjons
venn går inn for misjonen med Økt
frimodighet og troskap. Om Mi
sjonsselskapet så har måttet fØre
en stille og mer ubemerket tilvæ
relse i den siste tid, bØr nå det for
sømte tas igjen for alvor - og med
gode renter.

Misjonstidende må få igjen sine
gamle abonnenter - og mange nye.
Alle foreninger komme i sving. Stor
oppslutning om alle sommerens stev_ .
ner og mØter.

,Guds rike velsignelse over alle '
våre misjonsstasjoner ogmisjonæ
rer over hele vtlrt Heim.earbeid. sd'
skal det vise seg at den snØ som ti-

"
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maidager etter at vi fikk! bud s k a
p e tom fr e d. Hva er vårt. land
blitt spart for, sammenliknet med
andre land som var krigsskueplass?

Og nå kan vi ta fatt for alvor -
o g s å i m is jon en. Det blir en
s,terkt krevende tid. Forhåpentlig om
ikke altfor lenge kan vi begynne
heimsendelsen av de mange slitte
misjonærer fra alle våre misjons
marker. Og samtidig utsendelsen av
ungt, friskt mannskap til å fylle
rekkene.

. I
Vi står foran sommerens krets-

mØter, sommerskoler og leirer. Disse
samlinger' som betyr så meget både

. ~

for den enkelte del.taker og for hele
.vårt selskap. Det vil bli under lyse
re og festligere forholå enn på len
g~, nd ndr v,i er blitt frie og har fred.

2Ji kom i ifa0rl j vann,
men au føl're oss ut fif
veael'kverlefse.

&afme 66. 126.

JMphøueK.
Hilsen fra hovedstyrets ...

.formann; domprost .
K.O. Kornelius.

NORSKMIS"ONSTIDENDE

Det,' ei en gla.d ~og takknemlig tø
1el8e' å kunnese';zde misjonsve'nne-,
ne 'en hilse'11,'igjen. De lqnge; tunge
krigens ar tok omsider slutt, øg Gud

, . '\ . " ..
'lemp'et det· hele s4· forung,erljg god,t
a{vi slapP4.e~'sværelCr.igslidndlinger,
som vei d:~ fZeste- av 'oss' hadde fryk-

~ ~. ,

tet ve,d, 'krigens q,vsl:/,Ltnin~. Fredsda-
gen; 1. mai, vil s.tå lysende i vårt

"'tolks' historie' S6m:ert/, festc{ag ved si- -<,
. : 'q,e1} 'av 17. mai og 7. ,juni; jq,; ,det kan' '

"1 "t '..,

. , :. 'væte et spØrsmål om den ikke over-
går dem begge, fordi vida vant
tilbake selve l' ett e gru n n l a
g e tunder fOlkelykken.

For mange enkeltpersoner og fa
milier og for' hele vårt land ble kri
gen en ildprØve, som forhåpentlig
har tjent til lutring av ,det beste i
oss.

Og vårt Misjonsselskap kom har
dest ut i ildprØven enn de fleste and_
re kristelige organisasjoner. Vi vil
ikke beklage oss over hva vi har lidt,
men ha en trygg forvissning om at vi

, fikk ikke mer å gjennomgå enn Gud
tillot og så det tjenlig til misjonens
fremme. La det være selvprØvende
for oss om 'slagg i form' av slØvhet
og vantro er renset ut, og vi i stedet
har tått mer av den prØvede tro som
er kosteligere enn gull, som også
prØves -med ild.

Jeg er forvisset om at det i denne
prØvens tid er blitt bedt meget for
selskapet og dets gjerning. Person
lig takker jeg hjertelig for de mange
forbØnner som er sendt opp også for
meg - da generalsekretæren og jeg
satt i fangeleiren på, Berg ved Tøns-

· berg. Især i begynnelsen, var det en
· prØvelsens tid, og jeg er glad over
bevist om at de mange forbØnner bi
dro meget til at vi kom så vel igjen
nom,den tid.

· Alle er enig om at Herren har fØrt
OS$ -ut til vederkveyelse.

Det' har vel vært noen strålen,de
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Aldri har vi forstått dette ord slik
som den natten da fangene våre
vendt'e heim. Da tusener arv men
nesker gråt arv glede, 'lO, jublet, sang,
frydet seg.

- Flangene vender hei-mo
Vi minnes de ca. 1000 som ikke

nådde heim. De som bukket under
i 'f'img\Siler, tuk,thus,' kIon('lentm('ljons
leirer. De som ble stilt opp foran
muren. Skuddene hØrtes, 'de :Dalt.
Ingen fikk begrave ci'e-m. En mor,
~

en f~r, en hustru, en søster, en bror,
barna. De ('ler navnene i av;isen. De
res sØnn, hennes mann, hennes sø'S
ter, hans bI'lor, deres far - er skum.
De er ,falt i kampen f,or folk og fed
reland. Ikke på ærens ~lagma<rk.Men
for bØ'dl'ers hard'e hånd.

Fangene som i~ke vendte hei-m t
Vi ta1kker 'dere! Vi ærer dere! Vi
lyser fred over eders minne!

Norge over våre grave
Blomstre som en Herrens' have!
Fangene s'om vender heim!
Nå kommer de. Til by og bygd~

De 'kommer heim med frydeIlop og
vår murin «fyl!100 med l'atter, og,vår
tung·e med jubel.»

VelBmmmen heim, kj'ente og
ukjente! Velkommen hei-m krWnne
og mann!

Vi minll'oo 'de mange. For oss er
det dog enkelte vi gir .et ekstra
håndtrykk.

Vi minnes dere to l reJdere ror Det
Nonske Misj'Onsselsk'ap. Misjon'Skvin
ner, mirsjonsmenn i heim, i foreninrg,
'har rfulgt dere hver dag i bØnn. Ikke
en dag har gått uten at de tusener
hender har vært foldet i bØnn. Vi ba
Gud heskytte dere og vern'e dere. Vi
ba Gud utfri dere. Vår !bønn er hØrt.
Så ta imot 'håndtryk16et i. dag fra
tusener av misjonsveJ;lner i Norge og
på våre misjoonlSmal'~er. Det er et
'ekte norsk, ;fast håndtrykk med et
hj erteHg velkommen heim og et
varmt Ønske om formatt Guds sig
ning over liv og virke. Og - et
TAKK!

Vi minnes 'dere, dere kirlkens
menn. Enten 'du satt i Asker, på Gri
ni, på Berg, ved andre leirer og
fengsler 'i vårt land', eller i Tys'kIland.
Guds folk har fulgt der·e. Guds folk
har makt. Den ma;kt som Gud har
gitt i bØnnen. Vi glemte ikke å 'bruke
denne ma'M. Id3ig er noen av 'bØn
nelØftene oppfylt.

VeHmmmen heim! Velkommen
heim til arbeid i vår nOl'Ske 'kirke.
Ta imot de tuseners håndtrykk. Og
vit at også det håndtrykk inneholder
en varm og dypfØlt takk for den
kamp dere 'kj empet - og vant.

Vi minnes også 'der'e sk~'e'ns menn
og kvinner. Derekjoempet mot, de
krefter som ville spre gift i våre

SaJlme 126.

gråtende og bæreT den sed de
strør ut,. de kommer heim med
fryderop og bærer sine korn
bånd.»

M. Haga.

Av redaksjonssekretær Kåre Gilje.

«Da Herren lot Sions fanger
vende tilgake, var vi som
dTØmmende.
Da fyltes vår munn med lat
ter,og vår tunge med jubel,
da sa de iblant hedningene:
Store ting har Herren gjort
imot disse. Store ting har
Herren gjort imot' oss~' vi ble
glade.
Herre, la våre fanger vende
tilbake liksom bekker i syd
landet.
De som sår med gråt, skal
hØste med fryderop. De går

F~~GE~EVE~DE8HEIM
2

nale ydmyking og fornedrlng. Kon
gen og hans råd blei jaga som ville
mrvar -gjenom skogar og td3l1ar, orver
fje[J og v~dder tHde'Ss dei ma.tte rØ
rna landet. Og med det fylgde tuse
ner av norske menn bg kvinner til
str~d ifOT fridom og 'fedr'el'and pa fra
mantd jmd. Der lydde kongesong og
feldrellands'Sa'lme ·frå fri'huga fri
domsmenn og kongsmenn. Men i
<fedrelandet hØyrdest ,den dØyvde dur
bak steng-de dØrer. F·engs!er og læ
ger !fyltes med norske kvinner. og
menn. Un~dom og manndom, ja
'b~rn '()g oldiing var ei s'krema for sv'i
karen's V'Ollide 's'amvIt.

Samveitrøysta skulle droknast i
'bQlOq•.

E:upn~ gUd: vera atM i slJ:ke tider?
Nytta deit å tru p;'i. Qv.d? HØyrde han
bØpe'r? - Sh:\{ reiste det eine spørs
rna-let se'g etter det andre. Og tvilen
og moUøyosa viille så lett ta over
hand. Ikkje minst tungt kJendest
slag'el(; då fiendE;ml'~ktene også ,felkk
lov tiJl å leggja han,:d på kyrkja. Ved
overgrepet mot V'årt kjære m'isjons
sells'lmp nådlde va1'dsbylgja. dei frivilL
Iiige kristeli!ge organ'isa'Sjona'r. Det
såg i sanning mØrkt ut for f!o1'k og
land. Eit fjell a'vvans'kar reiste æg
mot oss og truga med å knusa vår
ek'lSistens som eit kr'isten folk.

Men ordet lydde frå Herrens
munn:· Ha tru til Gud! Trua kan
f.lytta fj eln l - Og 'fjeUet flytte seg.
Maimorgonen rann med frIdom og
fred i dert Herrens år 1945.

Ha tru til Gud! - Ei ukjend fr,am
tid lIgg fØre 'oss. Ingen vei,t kva ho
vil bera med seg til folk og land.
Men '01gs'å folkets tider er i HeTrens
hand. Som misj onsfolk ser me dei
gulnande åkrar og det veld'ige haus
tingsarbei'det som ventar oss på aliJe
markene våre. Det blir visseleg ein
stTild 10r Riket som a'ldrI fØr. Satan
og hans Hende-her har ennå ikkje
!kapi'tuleI'lt. Motstanden kan auka
på aUe frontar. Men for Kristi
stridsmenn er sigeren viss. For med
oss er Gud!

Så ropar me det ut på denne vårt
fdlikls største frid'omsdag: Ha tru til
Gud!

For trua kan deg bera gjenom
brot og bra~n. Om auting brest, Di
tTu til Honom fest!

,:,<.' • '

.1 t.:;

mismotet ta overhand og kvela
trusgneisten. Det var som Gu'd seg
duIde og· borte var G'Ud's ark. Det
Vlar som· himmelen var S'teng'd og
'bØnel"opet j'k'kj-e nådde den AIllmek
tige sitt øyra. Angest og otte fylte
sj ela. Uro og uvers .sva'rte IS'kuggar
låg over il'an!det. _MØrkets makter og
!fienCi,e11ls herar stod opp imot 'o&s og
viJile glØypa oss levande. Delil'a vrei
de loga mot oss.

Då lydde det frå ukjent profets
munn: Gud er attåt! . Og mot von
truidde dei med V'On. Guder attåt!
Han styrer' a:lle folk og land, Han
verner os's medfaderihand, Han 'Oss
alt godt vm giva. Og den som trur på
han, skal i'k(kje bli ti!! s'kammar.

I Noregs vetter rannein vå,.r,
Og sol reiv mYl'kret 'Sunder,
Dert var em maimorgon killår
'Og fag·er s'om eit 'Under.
Då ramn vår Ifridioms sol,
Vår gamle .}mnungsstol
Vart reist i Noreg ny
Og opp frå bygd og 'by
Ste1g lovsong over l'anC!:et.
Eidlsvol'llSver~eter vi-tnemål om

trua som f!lytterfjell.
17. mai OClleg grunnO.pV, '~llge og

s,torting, er na§j 9n~nS ve4'kjepnin1g
av var hei13i~e ,tru.

Ha tru til Quo.! - I fem tunge år
har denne trøysteft!lle oppmoding
lydd til oss frå Herrens munn. Det
såg' så 'Vonl~ust ut. Fiendeherane
ve1't inn over landet vårt. Det tun
ge treileåket blei lafP; ,på 'Vår na'kke.
LandssVi'karar gjeklk sam~n med fi
enden og sette krun!i- på vår nasjo-

Mark. 11, 22.25.

Av hihelskulestyrar Martin Haga.

Med nye, friske skudd på den gamle. stamme.

E. Hus e b ø.

~o er det i ~oreg aUer dag

Ha tru til Gud.

utover vårt hele land lot seg heller
ikke kue av verdsli!J makt og over
grep, men fortsatte sitt virke for
misjonen like trofast og målbevisst
som fØr. Ja, endog ofte med større
iver og glØd tent av vår himmelske

far.
Dette gjør at det blir en trang for

oss med en gang ,å bringe dere alle
vår hjerteligste takk' for all støtte
i bØnn, arbeid og offersinn for mi
sjonens liellige sak. Def; kan ikke
formes i ord den takknemlighet

vi står i fØrst og fremst til vår him
melske far for hans usigelige. nåde
mot' oss alle, men dernest også til
dere alle. Hjertelig takk og vel møtt
til et fritt ·arb.eid i et fritt Norge!

Det er skjedd av lferren og det er
underlig for våre øyne. Lovet være
hans hellige navn.

Ha tru til Gud! ottast ikkj-e, ber
re tru!

Slik tala .Herren til folket ned
igj enom ti'Clene frå ætt tH æ1Jt. Så
leis talar han ti!! fol,ket og i dag. Og
fTiå truande hjarto st}g vedkjennin
ga til himmels i lovson1gstonar.

Me trur på ~in a;Jilme~tig Gud,
Som er vårkj~re Fa'der,
Han alt har sk'apt i nord 'Og sud,
Med sol og stjernel'ader,
Han styrer aUe follk og land,
Han ·verner oss med f,aderlhand,
Han oss 'aJlt godt vi~ girva.
Men 1\kk}e alltid var det Uke lett

å syngJa slfk, for ikkj e aill,tid var det
[ike lett å tru. Of,te vi]le tvilen og

NORSK MIS'jONSTIDENDE

17. mai.
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Telegrammer.

Indremisjonsselskapet hilser.

Med takksam gledje halsa l' Svenska

Kyrkans Missionsstyrelse befrielsens dag

oeh fornyad gemenskap i missionens

återoppbygnadsarbete.

Eidem. Bavferfeldt.

Fra. den svenske erkebiskop
og misjonsdirektøren for
Svenska Ryrkans Mission.

Mandals misjonsforening.
(Telegrammet er sendt til Amdahl).

V i sender Dem og hovedstyret vår.

beste hilsener og gratulasjoner.

Mandals Misjonsforening

Toralf Westermoen '
formann.

Vi hilser ll1isjonsselskapet og gleder

oss over at dere igjen har fått ta opp

arbeidet. Må Guds 'pelsignelse hvile over

misjonsarbe,idet hjemme og ute.

For Indremisjonsselskapet

Hallesby. Wisløff.

'Misjonsprest St. Kjøllesdal
kom fra Grini i ,går. I neste nummer .'Vil

vi .h~n;. fr.,a aamo H~Ij har mye intert::ss.(lnt.
å fortelle. . I

, .----

Noen somihelst tortur'ble rkke an_, ,

vendt. Den sta'tspol'itiibetj ent som·
avhØrte meg, opptrådte ves-entlig
pent; bare et par ganger var han
morsk i stemmen.

- Hva gikk forhØr,ene ut' på?
- ForhØretgja:ldt vesent'lig to'

punkter.

FØrst det kommunistJiske 'Skriv som
. meldingen i avisene gav orffentlighe

ten beskjed om torsdag 6. julJi. Jeg
forklarte som sant var at dette skri
vet hadde jeg flått i avskri1ft fra
domprost Fje11.1bu personlig da jeg
den 1. oktober 1941 passerte Trrond
he'im pa gjennomreise til Nord-Nor
ge. Innholdet gikk ut på at det
Viar dann.et en forening «'8ovjert~

unli'onenrs V,enner» Ihvi\S mM var å
bed'ri vårt Iland fra den tyske okku
pas'jon og knytte det sammen med
S'Ovjetunii,onen, Man var Virss på at
mottageren var -enig i det gode for
mål, IhViorTur man meddelte at pen
gebidrag 'kunde sendes til domprosrt
FjelIbu.

Jeg forklarte at jeg ha'dde opp
bevart dette skriv,et somet.kur'iiosum
og- at 'domprost Fje1'lbu, så vidt jeg
vi'sste, ha'dde meldt saken til poli
tiet i Trondheim.

Dette er a[tS'å sannheten 'om det
fØr~te punktet i den oTlfentlige an
klage i aNd.sene om N. M. 8'.

Det annet pUIllkt gjaldt et frorsl:ag
som jeg den 1. juni 1942 sendte pro
!fess'Or Ha\lleSiby i hams ,egenskap av
!formann i den miidlertid'ige kirke-

Alle~ede første hverdag finner vi general
sekretæren på vei til Asylgaten.

GENERALSEKRETÆREN:

- Når ble du egentlig arrestert?
- Det var lØrdag 3. juni i fjor at

jeg ble arrestert og s'att 'i kretsf,eng
sel A, S1Javanger.

Jeg var ,t'tl forhØr to gang'er, fØr
\Ste gang til\S'drug 6. juni - den da
gen de a[lliertes imnarsjon i Frank
,r[ike !f~nt sted. FoJ.'høret V'arte i 6
~imer, med en pause pa henimot 1
tiime ved middagstid.

Fl:abispekollegiets siste sanwær før arrestasjon og forvisning.
SIttende fra venstre: Biskopene Maroni, Berggrav og Str1ren.
Stående: . Hille, Fleischer, Skagestad og Krolm-Hansen..

Geoermsekretærogiormann
uttaler'seg fil Misjonstidende

Urett kunne ikke svekke

lIrett kunne vekke'

Alle viljer, til et tak

For misjonens Herrens sak

. tM.ed fuiseJt ti.P.. Det fto:slæ mi.5jo.NjseiJkap· 0-9' ti.P.. tMis~Jot.StideJtde.s1 f.ø~ ~"1'lUmJn2JL
fM d.e.M f.o:~a.~ k.o'i.~eJL u.ed. . . .', .'

, ~ s:; .'
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1or'h'old i overgangstiden, håper vi
å kunne sende ut Mlsjonstidende
'hver uke i format som tidligere.

Ved utgivelsen av b[adeter vi sær_o
Hg ta'klmemmelige for de hUsener vi
har 'få-tt fra den norske kirkes bi
skJoper ved Oslobispen Eivind Berg
gvav, fra de kristelige organisasjoner
og fra Svenska Kyrkans Mi'ssion. Vi
takker for både disse og de andre
'h'ilsener vi har fått. Og Vi Ønsker
den norSke kirke og de kristelige
organisasjoner' en vel&~gnelsesrik

framtid i vårt fri Norge. Våre ven
ner i Sverige takker vi for verdiJfuU
hjelp i krisetiden og håper på et
fort'satt godt samarlbeid.

Så Ønsker lvi dere misjonsvenner
et hj ertelig ve[ møtt igjen. Må Gud
i framtiden signe vårt gamle selskap
og vårt gamle blad som dette år fei-'
rer IDO-års jubileum.

Kår eGil j e.

Det var festlig å få en prat med

våre ledere . . Vi visste jo de hadde

. mye å fortell~, og de forteller også

med glede.

"Allerede fØrste dag de var i byen,

bad vi om å få en samtale med dem,

og det fikk vi.

.Telegram Ira Lispemølel i Oslo.

brarns sj eler. Dere led savn, der,e
tålte fengSl1er. Men der,e vandt. 'Ila
tmot vår takk!

Fangene vender heim!
Det v'ar dem som ikke Ji:kk sine

he'im. I odis\Se dag,er er det noen som
får budet, - at deres mann, deres
sØnn, deres far er bukrket under.

Guds folk har lært å be' i disse
dager. Så .glemmer vi heller i'k'ke
Q!iiSse.

Diisse som Urke kan g'1'ede seg nelt
og 'fullt over friheten.

Gud gi dem styrke, 'krafrt og livs-

mot!

11 e.d akt ør:

JOHANNES' SKAUGE

OBGA-N FOB
DET NORSKE MISJONSSELSKAP

ASYLGATEN 10,. STAVANGER

Til utlandet kl". 8,00 pr. år.
. Kan b 33ti Ilc.s på po,;tanstal tene.

NORSK
'MISJONSTIDENDE

Utkommc,' h "Cl' lorrlag og ko~ter kr.
5,00 Pl'. år, 2,50. pl'. ha!vål' og 1,25 pr.

. k'·;:J.I'tal. ------ -- --

T c I e fon: 22275.

'Nå'kommer vi
- Nå; kjære misjonsyenne~:er tiden
kommet da vi skal få ut vårt kjære
gamle Misj'Onstidende igjen. Vi har
ar'be}det natt og dag for at det skulle
komme ut så ti'dlig som mrulig. Og
vi kjØrer med byens to største tryk
_kerier. Men festIi:g er det! '

På grunn a'v 'de ekstraordinære
tfo~old ber vi våre leser'e være over
bærende med korrekturfeilete. Når
vi i det hele -t.att kan få bladet ut så
tidlig, skyldes det i hØY grad ,hjelp
somhet fra Dreye:rs Grafiiske An$talt.
Dette .firIna har også vært en stpr
hj.e1p ikriaetiden. Vi er firmaet
meg>et takknemlig.
\ .Og' vi håper at oglså dere, misjonS- \

I .

venner og bladets ab~nnenter,og le-
sere, synes det er en feststund igjen
å få ta Misj'ons·tidende i hånden;

Dessverre-har red<i.ktlilreB. vært ,syk
en ukes tid og både sykdom og ·ar
beidstrykk ellers har gjort at dette
nummer og multgens de 'fØlg,ende Vil
bn redigert av undertegnede. '

.RedaktØren sender fra sykesen
gen' sin beste hilsen til 'alle Misjons
tidendes lesere og ønsker dem et
b:jertJeligvel møtt igJen.
, Det har vært litt tregt å få hju
lene i gang .etter at de har stått så
lenge. En del av kontorpersonalet
er enda ikke kommet tilbake, og
noen a;y kontorene eri et eneste rot.
Et ,par bilder i bladet vil vise det.
Men vi synes det er en fest å kom
me i ordentlig arbeid igjen. 'Snart
skal vi vel -flytte inn i vår gamle
kontorbygning. Når dette skrives,
står den .tom, men den krever en
grul1.'dig utrensking og reparasjon.

Vi arlbeider 'for full damp for å
komme tilbake til ordnede arlbeids
-forhold. Det går vel ikkJe så lang
.ti'd nå.

Til tross for vanskelige arbeids-

/"



Hva slags arbeid hadde du i
leiren?

- Det var '<liV forskjellig slag. Det
vaT en r,ekke al1be'idsla;g, og der ble
man oppnevnt ,til å være med. Som

, regel var man ikke lenge på hvert
l~g,' men ibll-ebeordr'et fra det ene
lag tii det annet. Jeg 'kan nevne at
jeg var med å sage v-ed, å trekke sli
pesteinen, på 'grøfte~ag'et, 'å dekke
Here fClJV br'akketakene med spån,
samt å skure golvet f'Oran legekon
toret p'å bar bakke. Så nå rekner
jeg meg for litt aven aliJmuUgmann
hva kroppslig arbeid a~'gålr.

- Misjonsfolket er spent p1å å hØ
re hvordan det står til med he!lls'e og
aribeidskraft.

- Omkring midten av januar fikk'
jeg en 'infeksjon i venstre -håndflate,
og det utviklet seg til rosen, med ut
slett ogsa i høyr,e 'kinn og den ene
fot. Da 'lå jeg i nokså hØY f,eber,
men etter ['Or-holdSlV'is 'kort tid gav
den seg, og etter 1 m'åneds tid var
jeg restituert.

- Fikk dere ordentlig legehjelp
plå Berg?

- Nei, det var svær,t smått med
den ·Ung. Det kom hver 'Onsdag en
N. S. lege ut fra TønSberg og hadde
et flyktig tilsyn. Ellers måtte vi
greie oss med en tannlege og noen
medisinske studenter. Ved a'kutte'
tilfeNe var det meget vanskelig å
,få tak i legehjelp fordi ordren måtte
da g'å ut fra majoren som bodde i
TØnsberg. Når vi var innestengt på
!brakkene var det meget vanskelig

som ble sendt misjonsfQl'ket etter
bruddet.

- Var dere fornØyet med misjons
vennenes st'illing?

- Ja, absolutt. Vi hadde ventet
at misjonsvennene forsvod at 'a:ll'e de
beskyldninger som statspolitiet kom
med orverfor oss, var tull og ·tøv, og
vi bl-e meget glad for at aI1beidet
fortsa;tte som fØr, ved hjelp av den
mfdlertidige misj'onsl-edelse. Og vI
hadde også vent-et at funksjonærene

. v,ed lhovedlmntJorene, misjonærer og
arbeiderne e['lers i'kke stilte seg til
n!azistyrets diSPQsiSjon. Derfor var
vi overmåte glade da vi hØIrte 'atdisse
haldde tatt e't klart skritt ved sine
protester og erkUæringer, og at de
var villlige til å ta de fØJ:ger som den
nye ledelse tru-e~med i samband med
statspolitiet.

- Kiunne dere holde oppbyggeiser .
og møter i leiren?

- Til en 'begynnelISe ik'ke, men se
nere f'orsØkte vi oss ,fram, og det
gikk. Så dasaml'et vi oss en .f[okk
både ons'da"g og sØndag e·ttermiddag,
og vi~ktk ~også til nattverd som re
gel en -g>ang om måneden. Det var
u·nder primiti'Ve .ytre ror'ho:l!d hva 10
'kaIe og nattverd-'elementer angår.
Men samti!dig JØlte vi rik åndel'lg
velsigning ved disse samvær. For
uten Amdahl og jeg holdt ogslå vår
kretsiformann og !kretssekretær i
Osllo 'krets d~hrr. Smerno og Lid
samt tidligere misjonsskQleforstan
eleT Ljos-w-eit andakt. Dessuten noen

- le:kmenn. Det var på vår brak'ke, og
liknende ble gjort på; de andre ibrak

: iker.

•

Fru domprost Kornelius fikk sin mann til

bake på sin fødselsdag.

4

stra'ks i statspolitiet fikk 'opplest min
dom som giklk ut på fengslig fm
'Varing i fire år. Samme ettermid
·dag b\le jeg sendt videre til Berg ln
terner'ingsleir ved TØn'SibeI1g.

- Hva gikk ,anklrugen ut på, n1år
dommen ble så h'åI1d?

- De fleste har nok lest den re
degjørelse som kom ut i pressen fta
den :komInissarisk,e ledelse om de
angiv,elige forferdelige forhold som
vi da i den gamle ledelse skulle ha
gjort oss skyld'ig,e i. Jeg har 'aldri
lest noe mer naivt og tøve·t enn der
bl-e pr,estert. Vedkommende politi
fullmektig l stJatspol'itiet nevnte at
generalse'kretæren og jeg måtte be
fryktes å ville benytte Misjonsse!l
skapets mange for,ening,er til å ska
pe rev.olusjon og kaos i samIfunnet.
Det Vlar så alv,orHg at 'Vi ibegge måt
te slikres ved 'fengslig 'forvaring i 4
år. _Jeg nedla. stra"ks protest mot
dommenlS premisser 'og s-elve dom
men, men natrurligvis nyttet det.in
gen ting. Og så ba~ det av sted til],
fangeleiren.

- Det har gått rykter 'Om den sl'et
te. belhandhng,en du var uts:att for?
~ Ja, især i begynneJ:sen var det

alt annet enn moro å være på Berg.
Det fmho~der seg ,riktorg at jeg kort
etter å være kommet dit måtte «åle»
i griseibingen sammen med fir-e an
dre, deriblant Ibond,e og ordfØrer
Lars Ramndal fra MosterØY, altså
tkke Amdæhlsom mange har trodid.

- Hva vil «'åling» si?
-.:. Jo, 'Vi måtte legg·eO'ss ned på '

maven på marken, og på al-buer og
knær !bevege oss bortover noen me
ter. Det varen opplagt sjikane.

Maten var hener tkk'e å s'kryte av
i den ,f'Ørste tid, men forholdene
bedret seg ibetY'del'ig senere, .ble bå
de :ri'ke!llig'ere og bedre, så jeg da ik
ke syntes det var noe særlig a klage
over, da man f'Ørst skulle være
rfange.

-Visste der'e noe ,om Misjonssel
skapets still'ing?

- Nei, den fØrste tiden visste vi
aJbs'olutt intet. Det kom jo nye fan
ger, men disse hadde ikke rede på
disse spesielle forholdene. Del'\for var
det for oss en særlig glede da rek
tor Smemo 'og kretssekretær Lid
ikom. Da fIkk vi i srumtale med dem
vite alt som ,var hendt etter at vi
var fengsl-et. 'Smemo satt helt til
siutt. Han hadde ifått 6 måneders
dom, og kretss'ekretær Lid satt 3
mlåneder. Begge disse ble gjort an
\Svarlt'g for d,en melding og hilsen

•

Domprosten m~tte på prestekontoret straks.

- liengslet hadde jeg -det br~.

J·eg var aldri alene, v·i var fra 2 til
4 mann i _sellen. Kosten var til
strekReI'ig. Den nol'\S'ke 'betjeningen
Vlar «j'Øssinger»og våre 'gode ven
ner. De gjarde alt hva de kunne for
de pol'itjlske 'fang,er. De 'ble senere
ane 3 avskj ediget fra fengslet, 2 ble
sendt til Grin'i for sin hjelpsrorrrhet
ovenfor de pollitiske fanger. På den
tyske fep.gselsbetjening har j·eg per
sonl1ig ikke noe klagernM, jeg var
vitne til at en av dem Nere ganger
'opptrådte -truende og en ,enkelt gang
Og>s:å la fm da,gen til1:øp til ibrutalitet.

Selrv gj ennom fengse[~avsperrin
g,en nådde det fr,am til meg trosstyr
Ik,ende hUsener fra venner.

- Fra Berg har vi hørt ved dom
pro'Sit K!orn-e'lius, men vi vil gj erne
høre hViOr'1edes det står til med din
helse og al'lbeidskrruft.

- Jeg var Ett syk på Berg, men
nå er jeg helt frisk og er klar til å
ta fatrt med full kraft 'Så snart vi får
ordnede forhold igj en.

Formannen har ordet.
- Det var vel ganske dralIDatisk

dia du bile arrestert og sendt til fan
geleiren?

- Ja, jeg bef,ant meg 'sØnda"g 2.
julli på Kornhaug Sanatorium, hvor
j-eg et'ter anmodning holdt anda!kt
10r pasientene. Kl. 3 'Om natten vek- .
ket overlegen meg og sa at stats

'politiet ville tale med meg, og så
bar det kl. 6 morgen med tog fra
Li'ne'hammer til Oslo, 'hvor j-eg så

H. E. WISLØFF
(formann).

Ved generalsekretær H. E. Wisløff.

Hilseo ira de kis elige
• •orgaolsaslO er.

De kristelige organisasjoner tilsluttet Organisasjonenes Fellesråd
sender Misjonsselskapet sin varmeste hilsen og takker Gud fordi de
menn som dertil er kalt og valt av misjonsfolket igjen har kunnet
overta ledelsen av Misjonsselskapet og derved satt det i stand til atter
å fortsette det store arbeidet for misjonens hellige sak. Måtte Guds
rike velsigning -kvile over arbeidet også i kommende dager; Store opp
gaver -venter sin løsning. Mulighetene for Guds rike er mange og
store: Vi vil alle stå sammen i .arbeid og bØnn. Vårt motto skal
være Herrens bØnn: Komme ditt rike. En spesiell hilsen sender vi de
menn som nå er kommet heim fra fengselsoppholdet. Takk for inn

sats for Guds rike i Norge.

'«Lenge siden jeg har sittet så godt!»

ledelse. Forslag-et ,gikk ut på at
meni'ghetsrådene burde oppfordre til
etter g'lldstj ene.sten sØnldaig å tre
fram i kir,ken og meddele at de her
etter betra1kter seg som menligfu.ets
råd d. N. N. menighet :av deri frie nor
ske folkek'il'ke og opprfordre de til
stedevær·ende om å gi sin tilslut
ning ener uenighet til kjoenne.

Jeg florklarte at dette mitt forslag
var iblitt t'ill på grunnlalg av et 10
årig, studium av Luthers teologi, og
spesielt min tilslutn~ing ti'l LutIhem
klare s'krinad me~lom de to J:li.ker:
Det. v,erdisl'ige og 'det kirk-eIi'ge.

.Hoved'spørsmåJlet i forhØret ,rar om
dette slkritt fra mill side var ulo'V
li!~. Da jeg hevdet at det var i sam
klang med den garrille meniglhets
råJdslo'V som enda stod ved ma'kt, idet
den nye mernghetsrådsloven kom
nes'ten 2 måneder senere, var det
,tyde'lig at y;åpenet var slått ut av
hånden på :forhØrer,en.

Men' jeg nærte ingen illusjon om
at de menn som S:kru['le av;gjøre min
sa'k, villere noe hensyn tiJl dette
fakVi\Ske forhold.

Vid'er,e fOIiklarte jeg at jeg h'aldde
vært til1reds med at Ikirkeledehsen
-henla mit fOIiS['a"g og videre 'at jeg
personlig il~ke 'hadde agitert for for
slfciJget.

Et par ganske uvesentlige ting i
min 'korrespondanse ible ne'Vnt, men
de s'Varene jeg gav var nokså av
gjØrende så det fort ble stille om
dem.

- HVlOrledes hadde Idu det i fengs
let her i byen?

/
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Smemo.

Av. res. kap. Nils Øritsland.

DE FALNE

Telegrammer.
Etter at bladet var gått itrykken,

kom det telegram fra t ilsyn'smann
Erling Gilje, Ohina, og tilsynsmann
Endresen, Sudan. Etter telegrammet
ser det ut til at Endf'esen er kommet
til Uppsala.

I en del av opplaget kommer tele
grammene med.

Fra CHINA:
T elegTam fra Yuanling, China:

Hjertelig gratulasjon med Norges
/Tihet. Håper inderlig at Kornelius,
Amdahl og andre frigitt og hoved
styret gjeninnsatt. Andersen i An
hwa, BeTg, Gogstad, T hime T ung
ping. IndTebø, Rokke, Nordaas, Er
ling Gilje Yuanling. Fitje Kraake
nes, Tungren. D-illisens (Eriksen?),
Hannessons Chungking. Alt vel. Alle
andre reist India eller U. S. A. Hjer
telig hilsen til hovedstYTet og mi
sjonsfolket, Salme 46. Adresse: Re
fOTmerte kiTkes misjon, Yuanling.

Gilje.
FRA UPPSALA:

Fryder oss med dere. Hilsen Sl.
66. Alt vel.

EndTesen. Ba/verfeldt.

Vår Sudanmisjon 20 år.
Sudanmisjonen kan i disse dager se til

bake på 20 års arbeid. Den 6. mars 1925
kom Nikolaisen, Flatland og Oseland fram
til byen Ngaoundere i fransk Kamerun.
Noen måneder senere kom også Thrana til.

Misjonærene ble vennlig mottatt av så
vel den franske· fylkesmann som den inn
fødte høvding. Da regntiden på den tid
satte inn, slo de seg ned i noen runde
jordhytter og leste språk. I siste halvdel
av oktober reiste Flatland og Thrana sør
over og tok opp misjonsarbeid i, byen
Tibati. Den' følgende tørketid ble nyttet
til byggearbeid, en del mindre. !lus ble opp
ført: Den 2«(' mars 1926 reiste 'Nikolaisen
heim for godt sammen med Thrana. I de
n~rmeste ~r framover kom en hel del nye
misjonærer ut,' doktor Skuldberg og frue,
søster' Kristine Vatland, misjonsprest Rege
og frue og søster Inger Stray. Arbeidet
kunne derfor utvides. En tredje. stasjon,
Yoko ble åpnet 15. oktober 1931. Ved for
handling med, den amerikanske Presby
terianermisjon fikk dette nye misjons
distriktet 15 unge katekister og lærere. Et
dusin utstasjoner med regelmessig skole og
forkynnervirksomhet ble satt i gang. Fra
nå av skyter arbeidet hurtig vekst, åpne
dører overalt med rike muligheter langt
utover hva vi på forhånd hadde våget å
håpe: Særlig fikk skolearbeidet stor be
tydning, idet nytt hjelpemannskap rekrut- ,
tertes av de flinkeste og mest modne elever.
Fra året 1932 og utover kom følgende mi
sjonærer ut: misjonsprestene Endresen og'
frue, Fløttum og frue, Haagensen og frue
og Otterøy og frue.

Juledag 1930 ble misjonens første frukt
Paul Gonom døpt i NgauQundere av Rege.
Det samlede anntall døpte er nå 350.

Ved krigsutbruddet hadde vår Sud.;m
misjon 3 hovedstasjoner og 37 arbeids
plasser med 48 innfødte medarbeidere,
2 hovedstasjoner var planlagt i Tikar og
Durustammen, men krigen kom og stanste
det hele. De aller siste meldinger fra
feltet (Norsk Misjonstidende 12. februar
1944) lyder: «Arbeidet vokser, kreftene
minker. Erfaringene angående arbeidet er
meget forskjellig-e. Likegyldigheten synes å
tilta blant befolkning-e'n og en viss sløvhet
merkes hos de innfødte medarbeidere. De
er og-så altfor få.»

Så snart krigen er slutt vil det melde seg
mange og til dels nye oppgaver. De misjo
nærer som føler seg utkjørt må få kom'me
heim og kvile ut, og nye, friske krefter set
tes inn. Et målbevisst arbeid blant de titu
sener muhamedanere som lever på vår 'mi
sjonsmark må komme i g-ang med særlig
utrustede misjonærer. Dessuten må et'
videregående samarbeid med andre luther-

. ske misjoner i de høyere skoler og i litte
raturarbeidet finne sted.. En felles luthersk
.front vil bety en svekkelse av så vel den
katolske propaganda som det moderne euro
peiske kulturhedenskap. Men først og sist
gjelder det å utbygge og konsolidere vårt
menighets- og skolearbeid. Ordets oppgave
er her den aller viktigste, og for at forkyn
nelsen kan bli ånd og liv, må den til enhver
tid ha et klart evangelisk sikte. Den må
være kristen sjelesorg i ånd og sannhet.

S. O.N i l sØr i t s l and.

der ute hvor de var, der y;ar, det
Norge, Norge li kamp. Vi Vlar bundne.
Deres enkle, sterl~e mot, der,es ,dåd i
godt 'sjømannSk'ap; deres offervilje
har vært "'år S'tyrke.

I sene na'ttetimer har våre tanker
gått 'til våre sl~ktndI1'ger, Viåre ven
ner - landsmenn i 'fangeleirer her
og i Tyslkiand. Vi har bedt Gud styr
ke og, hje[pe. Deres s'avn' og lidelser
har vi ikke maktet t'ilb'unns å fØle
dybden a'v. Men vi vet, alt de har
lidd.

De som nå i'kk'e vender heim til
sine, de filklk ikke opplelVe se'i'erens og
fredens d'alg. De fik'k ikke se frukten
av sin U1vho1den'het og 'sitt heltemot.
Men de har vært Norges ære. Når
sorgen blir tung å bær,e - minnes.
det er en ærefu['l _ graIV de da har
vunnet.

Til dere som får sorgens budskap:
- lJivet har bruk for dere fremdeles.
Gud stYI'lke dere til å ta mot' sorgen
og bære den. Han åpne sjelen for
'Sin ånd og kraft ....:.... ,at det kan skje
ho'S 'dere som profeten sier: Til fred '
bie meg de,t bitre, ja det lbit"re.

Gud vels'tgne de falnes minne.

Korsets seier
og korsets kraft.

Og han dro ut med seier og 'til seier.
Ap. 6,2.

Med dette ord fra den hellige skrift vil jeg få hilse Misjonstidendes
lesere og alle misjonens venner når jeg nå etter vel 11 måneders fengs-
lig forvaring er fri og tilbake i stavanger. ,

1. Det er fram for alt om Jesus Kristus det kan sies at hdn dro ut
med seier og til seier. Vi som tror på ham skal vite at det ,var på kor
set han vant den avgjØrende seier. Nettopp her da Jesus syntes å lide
det avgjØrende nederlag, var det han seiret. Denne sannhet er grunn
loven i hans kirkes historie på ~nne jord. Det er i trengsels tider, det
er når kirkens sak synes håpløst tapt at kirken seirer, og den seirer i
kraft av seiren på Golgata kors. Vi er forvisset om at den norske kirke
seiret i korsets kraft da trengslene var størst. Så også i de siste 5 år.
Den samme korsets kraft bar gjennom fengsel og konsentrasjonsleir.

2. Så vil jeg få takke alle kjen te og ukjente kristne for daglig sam-
" hug og forbØnn i denne tiden. Bak fengselsmurene, og senere bak pigg

trådgjerdet pti Berg, kjente jeg daglig de helliges. samfunn, og gjentatte
ganger gikk det klart gjennom mitt sinn bevisstheten om at misjonens
venner stod vakt om oss.

3. Jeg vil få takke hjertelig for den klaTe, avgjorte kamp for mi
sjonens sak dere har fØrt siden juni-juli 1944. Såvidt jeg vet, har mi
sjonens front vært en av de mest faste og klare i vårt land._ Dette ~ir

rike lØfteT fOT de kommende tiders krevende oppgaver i misjonsarbei
det heime og ute.

4. Vi ser med forventning den kommende misjonstid i møte. Med
lengsel v,enter vi på etterretning fra misjonsmarkene og at misjonærene
kommer hjem fra mange års krevende og slitsomme oppgav~r. Vi stun
der ,etter å få sende ut .de misjonærer som §tår ferdige til å dr'a ut.

Gud signe vårt kjære misjonsarbeid i de kommende dager!
Gu'd være takk f01" sin vidunderlige nåde i Jesus Kristus!

';. .Jo" E f,:na p·A m da-hi:-

Vår Norge!

:get er IØvspTe<tt, og fugleslang og

norske f1llagg vaiende mot b]å, hØY

'htmme1. Ni fi~k fr'iihet, fred og

gi1ede.

Hver en nordmann ut'e, rfra 'kon

gen til den yngste gutten, tillands og

til sjøs, er i disse lange arene blitt

fulgt med varme tanker og 'bønner

<fra dem heime. stor er vår taklk

n:emUghet for hver, en av dem ~om

vender heim - frigivne, konge, re

gj'eTing, våre ledende m'enn, sjØlfolk,

soldater.

Men vi vet at mange - tusener

av dem - vender 'j1k'ke tilbake. Våre

hjerter skjelver ved spØrsmålet:

Kommer i'kk'e far? - min bror? 

min gutt?

Kjærll'jlghet er of'te lide[se. Al[

kj æruighe't har lidd ved dette lange,

fravær, utrygglhe<ten og S'avnert;.

Når smogens budsk'ap kommer, bUr
lidelsen stor. Mange heim vil, få
sorgens budslkap de kommende da
ger.

Våre kjære gutter, die giikk villig
og frivillig. Ofte fØlte vi det slik at

Rt!ktor Smemo:
Lovsang sømmer seg! Det ble oss

forundt å bære noen byrder.fo.r Nb~
ges sak og for Guds sak. V2 f;kk [n
het igjen for vårt land og var gJer
ning. Gjennom nyåpnede dører ska.!
vi få gå ut til 'pårt eget folk og t2l
hedninger og jøder med fredsbud
skapet:

Like før bladet gikk i trykken
fikk vi dette telegram fra
Tromsø krets:

En bølge av jubel og takf?- for,
frihet og fred går også over vår krets.
Krigen har heller ikke kunnet stanse
misjonsarbeidet! Tvert imot. Ufreds
årene ble vekkelsens og voksterens år.
FOTeningstallet steget fra 290 til 413!
lnntektene mangedobbelt. Større fOT
ståelse og alminneligere interesse for
misjonsaTbeidet. God holdning og
forståelse for misjonsselskapets nøds
s.ituasjon etter statens inngrep. Nå

,gleder vi oss til arbeidet under frie
kår og venter trette mis.jonærer, men
friske pust og ny inspirasjon fm mi
sjonsmaTkene. Vår sorg i gleden det
avsvidde Finnmark. Et vitne om fri
hetskampens offer. Men sOm ny
byggerlyst og vilje beheTsker folket
derfra, skal også vi ta fatt med nytt
mot der oppe. Dagen eT kommet! La
oss bruke den nå, skal alt gå som før
bare med fornyet kraft.

Trygve Kvarme.

Den norske Sjømannsmisjon: .

På vegn~ dv Den norske Sjø,manns.
misjons hovedstyre sender. Jeg. var
varmeste lykkønskning og h2lsen 2 an
lednin{ av irigjørelsen. og f~eden og
dermed" dgsåWpersbrtlrg fnhet ~,"for.
hovedstyrets formann, domprost K.
O. Kornelius og ,generalsekretæ!.en,.
pastor Eirz,ar Amdahl.

Måtte misjonens Herre' la lys~ og
lykkelige tider rinne, med gode t2der:
for alt Guds rikes arbeid ,ute og
hjemme. '

Med vennlig hilsen for.
hovedstyret

Vilhelm Vilhelmsen.

å få tak i vakten fm å varsle dem

i slike tilfelle.
De par siste måneder kom dr.

Klaus Larsen fro stavanger tH lei
ren som fange. Han gjorde et godt
al'berd, og b}e meget populær i lei-

ren.
_ Det står altså go'dt til med din

helse?
_ Krappsarbeidet ute i det fri har

og,sa styrket helsen, så de fleste er
rforb'a:uset ,over at jeg ser så godt ut.
Jeg har både krefter og arbeidsmot
til å ta fatt både i min menig'het og
i misjonsarbeidet. Jeg kan nevne at
da jeg forlot Berg, veide jeg 1 kg.
mer enn da jeg kom inn.

_ Det smakte nok godt å komme

heim?
_ J,a: si om. det gjorde. Selve

heimreisen ble en festreise, og hjem
me i stavanger var det ulbeskriiVelig
,godt å flå møte ~milie og ve~ner og
<få ta fatt på de mange arbe'1:dsopp

gaver som v,entet.
Det var en slitsom tid. Men Gud

vEmdte'det onde til det gode. Så tross
alt takker jeg også for opplevelsen i

Berg 'fangeleir.

Telegrammer.

I.
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/Uisjoussel~kapels 'ledelse ••
·1 kriselideu.

DMM's admi'nistrasjonslinjer.

En av .de viktigste forholdsregler
som gjorde at DMM's tilihol>dssted
ikke ble oppdaget av statspolitiet,
var at intet skriv ble sendt ut 'fr.a
staNanger [på vanlig vis (gj ennom
posten). Men all spredning av vik
tig,e sir'kulærer og brev til kretsene
og andre ar;be-idere ble helt fra star
ten .a~ i størst multg utstrekning
sendt ut f l' a O slo. Og derfra som
regel med kurerer. I Oslo ble det

\

nemHg forlholdsvts tidlig dannet en
sentral-komite med representanter
for et par ø,stlandskretser (Oslo og
Drarrnmen), og denne kDmite (O) tok
Vielvilltgst på seg å 'Være vårt for
midlingsorg.an og bindeledd i kon
takten med kretl>ene ut over lande-to
Fra Oslo h~dde man dessuten yp-

perUg-e hemmelige forbindelseskana
ler med kurerer til de .fj erneste de
le-r aN landet. Med O kunne DMM
ogSå drøfte aktuelle problemer i ar
ibeidet. Og da O lå like ved stats
myndigihetenes sentrum, kunne det
o;gs:å undertiden fØlge bedre med nåT
nye inngr,ep syntes å Viære under
'OppseIling og gi oss vink herom. Bå
de på derme vis og ikk·e minst ved
sin elff,e'ktiv-e formidling av kontak
ten med kretsene har O gjort DMM
uV'llrderl:iJg-e tjenester. - En særUg;
innsats 'har dr. Ra.gnar WislØff Nils-

arbeidet skulle bli det !best mu!lige.
Enn v'id'ere måtte det midlertidige
misjottsstyre sjØlsagt ha det rett
messige og sittende ho'Vedstyr,es
il' u l ~ m ak t til å handle på dets
vegne i alle de saker som normalt
ihØrer inn under ho~edstyrets myn
d~gihetsomr-åde, h'V1s dets beslutnin
ger og' avgjØrelser skulle :l!åkonsti
tiusjonsmessig ,gyldighet.

Det lyktes dog etter hvert å vike
unna alle farlige skj ær som d'llikket
opp i seilleden. Og etter flere innLe
dende forhandlinger med ledende
misjonSifolk i Oslo (særlig rektor
Johs. Smemo 'og dr. Ragnar WislØff
Nilssen) som gjennom en konferanse
der (i siste del av juli), h~or en fler
het av selskapets kretser var repre
sentert, stod i kontakt med store de
ler av Østlandet, trådte Det Midler
idige Misjonssyre (DMM) i funksjon.
Dets første rundskrilv «,M isj o n ens
a 1" 'b eid s l i n j e» gtkk u~ i begyn
nelsen aN august,' og he-r ble de r,et-,
ningslinj er trukk·et .0PP som senere
(med -eilkelte få ent;lringer p. gr. av

. situasjonen) har vært gjeldende 'for
selskapets 'forhold til -det kammis
sariske styre og dets praktiske ar
beid i krisetiden.

nettopp for å bevare den gamle tra
disjon med StaNanger som selska
pets hovedsete.

Etter biskopenes tiLbaketreden og
Ibmddet mellom ·kirken og staten v,ed
embetsnedleggelsen påSken 1942
hadde den norske kir:ke etter 'hvert
fått en ny kirkeledelse.. Da Halles
by og Hope ble satt i konsentra
sjonsleir mren 1943, ,ble denne le
delse anonym, .men Den Midlertidige
Kil1keledelse (DMK) fortsatte frem
deles å lede kirkens indr,e anltggen
der og sendte hilsener og rundskriv
og ,gav direktiver og paroler til kir
kens prester og menigheter i alle
viktige livsspørsmåL . Og nazimyn
dighetene fikk ~kke stoppet dens
viriksomhet.

En ny lrdelse aN Misjonsselslm.pet
syntes derJol' bare å være .mulig et
ter de samme prinsipper som kirke
ledelsens. Det var her bare e nnØd
.vend:iJgaV'ViJkelse .i fremgangsmåten
ved dannelsen av et midlertidig mi
sjonsstyr.e: Mens 1ctrIkeledelsen først
hadde vært orfrfisiell og i n~ste etappe
allOnym, måtte misjonsledelsen p. g,
a. den tilspiJssede ko!llfliktsituasjon
ta dette skritt he~t fra starten arv.

Ved det midlertidige misjonsstyres

sammensetning var det også ønske
Hg at de samme instanser ble repre
sentert som tidligere hadde hatt an
del .i selskapets ledelse, nemlig r,e
presentanter f'or det leke misjons-

. JOlJk, for kirken og for misjonærene:
samt den fa,gmess~ge innsikt .som er
å finne hos selskapets sekretærer og
funksjonærer. Det var således mange
hensyn å ta ved personvaLget for at
styrets funksjonsdyktighet og sam-

Av dr. philos. JOHN NOME

Fra Katakombekrypt til' frihetens da-g.

D. M. M. da vi overtok.

Fra venstre: Kst. forretningsfører Birger Wesnes, Martin Haga, John Nome, E. Husebø,
J. Skauge, Nils 0ritsland og AngelI H. Eggen.

med de tidltgere ledere. Forholdene
i Sta~anger er dessuten så gj,ennom
si'ktige at det skulle bare et Ørlite
misgrep til fra ledels-ens side før den
var r,øpet og dermed likvidert av
myndighetene. Etter myndi'ghetenes
utskjalting av hOlV'edstyret i Stavan
ger ville det der.for ha vært mye let
tere å etaJblere en ny ledelse i en an
nen og større by, f. eks. i Oslo. Da
d-ette likevel ikke ble gj ort, var det

....._--_..__.__.y--~ _~._.-,

Selskapets kamp.
holdning overfor
nazi.regime~tef.

keUg innskriden fra statsmyndighe
tenes. side. (Da ho~edstyret frem
deles stod, kunne det her heller ~e
bli tale omen anvendelse av § 13 i
grunnreglene: at «det nærmeste
kretsstyre» skal fungere som hoved
styre, hvis dette er gått a'V i sin heI
lhet. Og hvis Stavanger kretsstyre
hadde rorsøkt å fungere som hQ\V'ed
styre etter de gamle linjer, villedet
sjølsagt ha blitt skjaltet ut Øyeblik
kelig.)

DMM blir til.
Men et selsk8JP uten faktisk ho

Med den nye frihetens dag som nå _ .vedledelsekan neppe bestå i lengden.
er runnet for 'vårt foLk, er også et Det var der-for tvingende behov for

. vaIlSikelig og mørkt kapitel i Det en ny sentralledelse som var i stand
norske misjonsselskaps li~ og hi- til å utfØre arbeidet . i krisetiden
storie til ende. uten at statspolitiet 'kunne hindre

]kke minst for selskapets sentral- det. Og denne ledell>e måtte derfor
ledelse er det en uhyre lettelse at nØ9-'Viendigvis 'Være st r·e n gt an 0

arbe~det nå i'kke lenger behØrver å ny.m, og helst bestå av folk som i'k
utfØres i katakombekrypten, men at !k.e var. for meget .siktet på for-hånd
de gamle .aidirninistrasjonslinjer atter av politiet, ja, statspolitiet måtte i$

kan tas i bruk. ke ·engang ane .11 v o l' denne leaelSe
Det )mi,grep som de nazisti~ke var. ,

statsmyndigheter r,ettet mot selska- Fremfor alt måtte ikke nazimyn-
pet i ,be~nelsen aN juli i .fjor, var d.ig1he·tene ,få mistanke om at lede1
meget alvorlig, idet selskapets le- . sen .kunne være i stavanger;'h'Vor
dende menn, dets .formann og gene- .. den .flør hadde vært, og hvor man jo
ralsekretær, ble fjernet fra sitt ar- hadde forsø1kt å gj,øre 'kort prosess
beid og satt i konsentrasjonsleir.
Samtidig .ble også hovedstyt·et av-'
satt, og et nytt kommissarisk styre
oppnevnt aN departementet. Dermed
var selskapet med ett sla;g uten noen
ledelse av lovlig art. For da selska
pet ifølge hele sitt liv og vesen er en
f J i kristelig organisasjon, kunne
misjonsarbeiderne og misjonsvenne .
ne sjØlsagt ikke anerkjenne det kom
missariske styre som sin rette le
delse. Dette fremgiJkik bl. a. helt ty
dt:liJg aN den spontane reaksjon fra
så å si sarrntlige hovedstyrets arbei
dere og fra misjonærene i sellska
pet, idet de sendte inn sine e~æ

ring·er med protest mot inngrepet,
Fra kretsstyrene innlØP det også me
get tidlrg protester mot overgrepet.

iDet var tydelig nok hvor misjons
v-ennene var å finne i denne ,kon
fliktsituasjon: Alle som tenkte ~er
saken fordØmte inngrepet som ulov
lig overfor selskapets grunnregler.

Men hermed var H~ke krisens ·van
.ske!igiheter hevet. Hovedstyr,et gav
en erklæring til kretsene o.m at det
til tross for avsettelsen, fremdeles
stod - i åndelig mening - som sel
skapets lovUge styr,e. Men på ,grunn
a~ TODholdene var det Ukevel for
hindret i å utføre sine funksjoner.
HiV'is nemlig hovedstyret fortsatte å
samles- og al~beide etter de gamle
Erjer, vil1le man risikere en Øy~blik-'



anonym'itet·,hervet. O&, vi kunne n'å
med forventning se hen til en lyk
~eHg aMSlutn'ing på en mørk tid i
se'l!Skap~ts liv.

Snart viIlle vi også få aiVl'Øsning
av de tidligere ledere som var ven
tende hjem. Alt arlbeid haude lig
get i Guds fauerhånd. Han hadde
vært lyset på vår sti gjennom mør
ketiden.. Og takketonen i Vårt sinn
fikk utlØsning g~ennom det gamle
salmeord som ble les't ved åpn'ings
andaJkten:

«Min sjel, lov Herren og glem ikke
'alle hans velgjerningen. (Salme
103).

DMM's sammensetning.
Det .første arbeidsutvalg, som

straJks etter inngrepet begynte for
beredelsen av det fØrste rundskriv
«<Misjonens arbeidslinje», med bi
laJg om den ØkoT.l!Omi'ske ordning un-

. der krisen), bestod av misj-onsprest
AngeU H. Eggen, dr. John Nome;
tannlege L. Watthne (~opervik) og
fung. generals'ekretær J. Skauge. Se
nere (i august) tiltrådte dessuten
'Sokneprest J. R. Ofstad (Strand),
lensmann E. HusebØ (HetJland) og.
ibibelskolestyrer M. Haga. Av disse
var HusebØ medlem av HOIVedstyret,
og Wathne medlem av Stavanger
kretsstyre. Da Watt'hne sener'e på
høsten (i norvember) ble arrestert og
sendt til Grini og da Ofstad på
grunn alV reiseforholdene ofte hadd,e
vanskelig for å møte, ble DMM nytt
år 1945 supplert med et nytt med
lem: res. kap. N. 0ritsland (Het:
land). 0ritsland var dessuten nest
formann i stavanger kretsstyre.

NORSK MISJONSTIDENDE

(Skrev.et av res. kap. Ingvald B. Carlsen
mens han var forvist til Lillehammer).

Smemo

NORGE

Norge; jeg jubleT med stoltlzet ditt navn,

når elven i vårløsning flommer.

Da glemmer jeg vinterens s.ugende savn,

da bæur det atter mot sommer.

Da løses ~u ut av de'n Jmugende tvang.

du ligger der ombrust av tonende sang

fra sle1teJi som jublende lommer.

Tone: Norge, mitt Norge.

N orge, jeg' Jwis1er i vemod ditt navn, '

mens natt over landet seg sen1er.

Du Jmuges i vinterens jel'n1årde favn

og lwlden deg legger i len1.er.

Det Jml1er en bønn under islagte elv,

det stiger en lengsel J?1ot himmelens hvelv,

mens Jljertet det tier -:-- og ten1.er.

DMM's aftiærer dagen lang på ar
Ibe'idsplassen.

Da fomold~ne tross alle dårUge
varsler likervel iI{;ke forverret seg yt
terlitgere, kom denne forholdsregel
dog ikke til å tre i kraft.

I denne korte oversikt kan vi Lroke
'gå inn på behandlingen av eJ;1kelte
saker i DMM's funksj onstid. Selska
pets historie i krrs,etiden - under
nazive1dets åk - må engang skrives,
og da vil slØret bli lølftet en del mere
også når det gj elder ,forhold som ber
bare er berØrt og andre saiker som
ikke engang er blitt streifet.

Mot friheteIliS daJg.
:Det tar på ens sinn og sanser å

leve lenge i katakombekryptens
hal'Vdunlkle lys. Stor var derfur gle
den i DMM da man om formidda
gen tirsdag den 8. mai, etter at den
tyske m'ilitærmakt hadde ,kapitulert
og de tidligere rettsløse for'hold snart
ville opphøre, kunne vandre fra
Hetland Sparebank og bil Selskapets
hus i Asy'1gata og ta Hovedstyrets
iforhandlingssal i besittelse.

I det øye~likk ble også DMM.s

Wisløff Nilssen

Hallesby.

Lid

største hemmeliglhet og f. eks. alle
telefonsamtaler mellom med1emme
ne foregitt i koder, alle brukte kar
bon-p'aJPirer og originaler ble .brent
og alle mØtestedene skiftet fra den
ene gang til neste. Om dette arbei~

det kiunne det skrives en spennende
"roman» .fra virkeliglleten.

Stundom dukket truende skyer
orprp i horisonten, - men det ble hel

. digvis ikke noe lynnedslag, som vi
undertiden kunne frykte.

'1 begynnelsen utførte enkelte ar/

med1emmene selv arbeidet med kor
respondansen. Senere da denne økte
og møtene fikk mer preg <liV <~hoved

styremøter» med en lang rekke sa
keI', .g~k!k. det ,aller meste over til

Skauge som fUlllg. generalsekretær.
Han flikk her utmeriket hj elp av sin
td'iligere kontordame, frk. Johanna
Skadber.g, som har tført et taJppert
arbeid under krisen.

Da kv,eldene ble mø,r,ke ~t orver
høsten fjklk DMM et !ast tilholdssted
i Hetland Sip.are:ban:ks dire'kBjonslo-
\. . t

kaIe (l s.tarvanger) , hvor det har
, holdt Siine flest~ faste møter annen
mer mandaJg. Ellers har mange og
hyppige ekstramØter vært hol:dt an
dre steder, særlig hos enk,elte av
m~dlemmeneprivat, undertiden ka
m'uflert som kameratslig aftensam
vær.. «Det må man da ha lOV til.. .. »

En tid i sliutten avaug;ust så det ut
som om den truende ar,beidsuts,kriv
ning .aN selskaa;l<ets mannUge arbei
dere i Stavanger også skulle ramme
DJVIlVI på en lammende vis. Man
ordnet derfor på et tidlig tidspunkt
med DMM'>s fortsatte eksistens i Oslo
om det p. gr. a. nye arrestasjoner
eller forvisninger eller andre forhold
s,~1~e bli umulig å lede selskaJpet
fra stavanger. Og brev med over
dra;gelsesQr~re lå klar til å bli sendt
så snart det skull,e' inntre en sliik
forandring. Imidlertid ga Statspoli
tiets tvangsutskrivning oss den beste
kamuflasje vi lronne Ønske oss, idet
'VIi no fikk anledning, til å drØfte

Hope.

Arbeidets spenning
Det var ellers mange spennende

momenter under arbeidet, sætltg i
den første tiden, da alt måtte 8kje i

7

sen gjort, som foruten å være O's
sekretær og stadig opplagteekspe
disj onssj ef, også har foretatt flere

. reiser tilStawanger som kurer og ,for
å formidlekontaJkten med DMJVI.

DMM o,g' kretsene.
DMM's anonymitet kunne ofte

legge atskillige hindringer i veien
,ror anerkjennelsen av dets autoritet
og myndighet, særlig i begynnelsen.
Det viste seg i somme tilfe[1e at det
var enkelte av kr,etsenes represen
tanter som iIk'ke helt ut forstod inn
grepets alvorlige karaJkter og derfor
forla,ngte nalvn og oiifisielle fullmak
ter hvor orprpJyllelsen av disse kraIV
ville ha' bra'kt hele f'oretagendet i
fare. Men disse innvendinger som
vesentlig skyldtes mangel på evne til
å tilpasse seg de nye, farltge politi
Ske forlhold i krisetiden, bl,e etter
'h'ånclen færre og -færre. Og etter
kretskonferansen i Oslo omkring 20.
sept-., nIVOf det v,ar samlet represe~
tanter fra ~amtlige kretser i selska
pet så nær som en (staJvanger), var
alle di'sse innvendinger 'forstummet.

Denne kretskonferanse som var
blitt sammenkalt på DMM's .initia
tiv, drØftet aJktuelle. spØrsmål i sel
skapetsal'lbeid, særlig i for<binde1se
med krisesituasjonen. Den brakte
også rapport om arbeidets .gång i de
forskjellige kretser, en oversikt som
var uhyre v,erdtfull for bedømmelsen
av selskaJPets holdning i 'krisen og
derlne'd for DMM's senere arlbeid.

SellV om DNLl\1 p. gr. alV. siri anony
mitet ikke .kunne være til stede v;ed
kond:eransen, fi~k det dog gjennom
konferansen kontakt med de 1edende.
misjonsvenner over hele ladet.

Hva i>iadforsøket kostet.
Et særskilt kapitel fra katak'OInbe

tiden er historien om bladforsØ'ket
.«Hilsen og Nytt» som O fik!k. i stand
etter initiatirv fra DMM. Dette blad
hadde sikkert sin stoTe misjon å
gjøre til orientering for misjonsven
nene med krisesituasjonen. Men det
var iikke uten risiko, da det, som man.
'Vil hJuske, f'Ørte til at statspolitiet
grep inn OfVeIifor Oslo krets (idet man
visstnok gi'kik ut fra tiltaket bare
gjaldt Oslo krets), og dømte krets
formannen Smemo og kretssekretær
Lid (i nov.) til h,enlholdsvis 6 og 3
måneders opphold på Berg konsen
trasjonsleir.
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(/)a de kO-IIIL.

. de dØde, .og vi takker alle som gav
mer enn sitt liv.

Vi takker våre landsmenn i det
fjerne og på havet. Og vi takker
VJåre allierte, men mest takker vi
Gud. Norske mann i hus og hytte,
takk din st'ore Gud. Landet ville han
beskytte når det mønkt så ut. Vi
vet det og vi vil åpent erkjenne at
det er ikke vår kamp som gjør at
Norge er fritt.

Det er ikke det vi har gj ort for å
vinne det som gjør at vi har fred.
Men Guds mis'kunn alene.

«Var Gud ei med oss denne tid,.
så sier alle munne, Var Gud ~i med
oss denne tid vi helt var gått ti'l
gnmne. Ti vi er fattig folk og få.
Men mange mot oss stå, Ja støte ned
og stor,me».

Men vi må ikke glemme at det
står meget igjen fØr freden er blitt
en virkelig ,fred. Norge skal bygges
opp igjen. Ik'ke bare våre byer og
det materielle, men alt av det som
var stor,t og g;odt.

Sår ska'l leges og savn fylles ut.
Hat, og hevn skial tk'ke få malkten.
RetlJf.eI"digiheten må skje fyldest,

I m-en vi må lære å he. for våre fi-'
en'der. Vårt fol'k skal bli et lykke
I:ig' f,olk, som s~al leve for Gud.

«Og har vi ikke det landetennu,.
s'å skal vi vinne det j:eg og du».

Kampen 'er ikke slutt. H-er må vi
gjør-e vår innsats.

-Den fØrste betingelse for at dette
skal lykkes er at vi erkjenner at Viår
frihet er en Guds gave, og ta~ker

Gud for den. Ser vi at det 'frie Nor
ge er en gave fra Gud, vil det gi oss
et ydmykt sinn, og det trenger vi, et
s'inn som er villig til å tilgi og ofre
sin hevn. Skal vi være med og gjø
re det norske folk til et lykkelig

.foU'k, må vi ta flatt med kjærligne
tens iver. La oss 'ikke glemme at
denne store g.ave, vå~t fol'ks frihet
Torplikter. Jo større en gave er, jo
større ,er :forpliktelsen til å bruke
gaven til giv-erens ære. Vi er bIitt
et fritt folk for å være Guds folk.
Og som Guds folk er viet misjons
folk. I'

Den størs·te gave vi har fått er ilk
ke den ytre frihet og fred, men at
vi s'kal få være et kristent ifolk med
fri forkynnelse av frelsen i Jesus
Kristus både her heime og ute på
misjonsmar'kene.

Den beste måten vi kan takke for
Ifriheten på er at vi går inn i evan
geItets tj eneste med større iver og
ansvar enn fØr.

Så takker vi Gud ,forfri~et og
fred og lover å tjene ham.

«Norskie mann i hus og hytte
takk din store Gud.
Landet viIde 'han beskytte
skjØnt det mØrkt Så ub.

et tf:u"d.sfHH. et; fakt
Of ,riit.

Av misjonsprest H. E. Eggen.

«Vi vil oss et land som er frelst og
. friitt

og ikke sin frihet må borge.
Vi viI oss et rand som er mitt og ditt
og dette vårt land heter Norge».

Slik har våre lengsler og IbØnn-er

og løfter formet seg, og JOl' dette har

vi kjempet i disse tunge år med krig

og trellldom, redsel, nØd og sorg. Og

nå er det ,fred.

Norge er frelst og. fritt. Norge' er

mitt og ditt. Det sitrer i hvert bryst.

Det stiger som en brus'en fra deman

ge tru'sen hjem. Det går en bØ'lge av

jubel gjennom vårt folk: Norge er

frelst og fritt, Norge er mitt og ditt.

Flaggene vaier igj en ofra stangen.
Barna juJbler og roper hurra, og kir-

·keklo1kkene kimer og kaller: Det er

'fred.

Vi lytter og hØrer og ser så øyet

Iblir stort og vått. Vi synger og ber:

«Gud signe ~eg Norge, v.årt ,deilige

land». Kampen for frihet og rett har

vært hiard selv om den var Skjult

'ior mange. -Mange av oss kjempet i

hemmelighet. Vi hadde ikike v.åipen,

vi tok ikke }irv.

Tause har vi gått, og vi t'i'dde og

led.

Mor m'istet sin gutt, og far ga sitt

!'il\'. Mannen ble ,borte. De runge mi

stet framtid og hårp. Barna stirret

og ventet på far som aldri ~om att.

Men landet ble fritt. Nor,ge er mitt

og ditt.

Med blottet hode minnes vi aU.le
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og rettet en spesiell hilsen til mi
sjonsfolket. Misjonskoret var møtt
fram og sang: «Vår Gud han er så
fast en borg».

Lensmann HusebØ som har inne
hatt formannens funksjoner i det
midlertidige misjoniSStyr-e, rettet en
hjertelig og dypfØlt takk til de heim-o
v-end'te og Ønsk-et dem hjerteTig vel
kommen til misjo'llsarbei1det igjen.

Det var åndelØs stlllhet da gene
ra~sekretær Amdah'l taJk'ket for
frammØtet og hylllesten og lyste Her
r,ens vel$ignelse over dem som var
møtt fram. Da var k!l:o~k'enbutt 1.25.

Vi har fåtJt opplyst at miisjonsven-
. nene var møtt fram på st'asjonene

sørover og vestover fm å hilse på.
sine ledere. I Kri'stian'sand møtte U.
M. F. opp sammen med kretssekre
tær 'og kretsformann. Det bile en
føststund på stasjonen der.'

I Osllo v'ar også misjonsvennene
møtt fram da rektor Smemo kom
tilba'ke fra Berg... Også det ble en
fests,tund, 'sier de som var med.

Amdahl blir

ønsket velkommen av

Stavanger bys ord

fører. Fylkesmannen

til høyre.

Fy[kesmann Norem, R'Ogaillands
gamle, gode, nOl'sk'e fylke'smann, Øn
sket de heimvendte velkommen. Så
IØ1d fe1dre'landssangen.

På vegne a'v f,angene ta}te dom
.prosten. Han takket for mottag'ei
s'en de frigiitte hrudd-e fått. 01~d mn
Ii'kike 17olk,e det vi fØler i dag, sa d'Olffi
pr,osten. Vi er blitt fri igjen. Men
piggtrådsperring-ene fikk osS' !j'kke til
å føle o'ss snm forbryter-e. Vi vissæ
at vti. hadde gj!ort det eneste vår sam_
v'littilghet kunne lJHlate. Den beskyld
ningen som var rettet mot N. M. S.
var i 3Jlller hØyeste grad kr-enlkende
for idet gamle, hederskronte selskap.
Domprosten nevnte 'at båd,e Amdahl
og han var kommet heim med nytt
arbøtdsmot og klar til å ta fatt på
de mange oppgaJVene.

Så samlet misjonsfolket seg for
å gR i prosesjon ti:! generalsekretær
Amdahls n'åV'ærende hjem;' På gaten
uten[lor huset var flere hundre mi
sjonsvenner samlet fra byen og di
striktet.Gripende var det <;ta mi
sjonsvenner fDa byen og distr'ikttene
stemte i med: «Din rikS'salk Jesus,
være Skal min største herlighet».
Domprost KorneUrus ta,lte også her

Fra mottakelsen på jernbanen.

øverst: Generalsekre
tær og formann.
midten: Sammen med

andre befridde fanger.
Ytterst til venstre L.

Ramndal.

Ca. 15000 mennesker var på stasjonen da general
sekretær og formann kom sammen med

andre frigitte fanger.

Det gtkk som en IØpeHd blant
l!lisjonsvennene: I natt kommer ge
neralsekretær Amdahl og domprost
~6rnelirus. Det.var 'klart at misjons
Ifolket vtUe møte opp ved det hØve.
Så mange seim kunne ~omme fra
møttes på stasjonen den natten. Tu

sener av mennesker var møtt fram.
En regnet 'Ined at der var 15 000
mennesker.

Da toget 'lwm inn på s1!asjonen,
.hers'ktet det dØd\S'stillhet. Men d~ de
frigit'te kom ut, brØt hurraropene
lØs. Blant de frigitte var foruten vå
re l,edere, bonde og ordfØrer på Mos
terøy,. Lars Ramndall. Lars Ramndal,
som er misjonsforening,ens formann
på Most'erøy nå og har reist en del
som forkynner i Stavanger krets, har
sittet sammen med våre fol'k påBer'g.
Det var en opplev'e}seogså å s'e ham
igjen og få hUse på ham. Foruten fa
milien var byens pr·ester, den '~'td

iel'ti'dlige misjonsledel'se og funksjo-
, nærene ved kontorene møtt fram på
perl'iongen. Vi hilste våre ledere med
m'igjonsmerktet pyntet med grønt.
Musi'kken satte i med «Ryggjafylkets
fjell og dype fjo6rd», og den v'Elildige
menneskem'cl!Sse stem-t'e li.
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I telefonen tref
fer vi frøken Anne
Marie N økling
som betror oss at
hun syklet til Sola
det meste av tiden
for å unngå de
forferdelige buss
turene. Ellers har
hun ikke så mye
å bemerke, men
samler det hele i
denne uttalelsen:

ferdig der ute!

~)~:}å'.Jæ.p:ekkelig antall' unge
~m'isjoriærer, herunder også le
'gem'isjonær tor våre hospitaler.

2) Selvstendiggj'ørelsen aN vår Zu
. ilukir'ke.

3) Oppibyggingen aven' felles lu
thersk SydaJfrikansk kirke.

Og misjonsfolket i Norge har også grunn

til å takke Gud fordi vi hadde ikke bare

menn, men også modige kvinner SOnl i tillit

til ham sto fast i prøvens stund, og som nå

gir Gud alene æren. ,

8ELVSTENDIGGJØRELSEN
AV VAR ZULUKIRKE

Alt sliden 1880-årene har det vært
arbeidet på selvstendiggjøreIsen av

SPØRSMALET OM TILSTREKKE
LIG ANTALL MISJONÆRER

Rekner vi med at pastor Sivert'
Da1h.J.e i'kk;e lenger står i arbeidet, har
vi på misjonsmarken nå 9 mann
lige misJonærer (heri er ikik;e med
regnet forhv. tilsynsm. P. A. RØd·
setJh som var pensj'onert alt fØr kri
gen). 'Men 3 av di'sse ger alt pen
sjonsberettiget og i ~en alder a'v opp
til 71 år. I 1947 bhr 2 til pensjons
beretti:get. Vi har da igjen 4 som
er. i en alder av fra 43 til 59 år.

Av nYiUtdannede manrrIige mi
sjonærer- har vi 3. Av disse er det
tanken at den ene skal' få sin ar
beidsplass ved den fell-es lutherske
lærersImle 'P'å Umpulffi'u~o. Av det
IlIåovær,ende <kUll på misjonsskolen er
Vi ikk;e blitt lovt en eneste.

Av heimeværende er det bare
Fykse og meg selv. (Jeg er nå i en
alder av 65 år). Det er. da inn!lysen
de at vi trenger flere ung'e misjonæ
rer. Selv om antallet skal :gå grad
vis neda'd trenger vi snarest 2, og 2
til i 1947.

Angående spØrsmålet om leg~mi

sj-onær og kvinnelige misj onærer vil
søster Erna Wien skrive.

~ Det var godt å bli

Frøken Johanna
Skadberg beklager
at vi ikke er kom
met før, for nå er
så mye interessant,
gått i glemme~

boken. Også, hun
samstemmer i at
det var bittert å
arbeide for ty
skerne. Men
det nyttet jo ikke
å protestere, for

da ville de sende oss nordover. En fordel
av Sola-tiden hadde vi tross alt: Vi ble
eksperter i å stryke skjorter. Ja, vi lærte
også noe mer: hvor uendelig godt vi selv
hadde det! Og vi følte at misjonsvennene
sto bak med sin forbønn.

Arbeiflsoppgaver og problemer
i vår Sydairika~misjon.

Av misjonsprest S.' So~berg.

Når vi i dag skall. s'kri;y:~ om opp-
..,. -"---~, -~ -"'7 "-;--'-- ~

gaver og problemer på, misjonsmar-

kene, er det klart at det må være

med alt forbehold. De ytterst knap
pe melding,er der ute fra i' de siste
5-6 år gjør' at 'Vi i,kke kan danne oss
et :kIlart bilde av forholdene der ute.

Men noen problemer som særlig
reiser seg er:

utenfor sto en oppbrent bil. Mange av jen
tene der ute var aldeles vettskremte, ,for de
trodde ikke de skulle kommet levende fra
det. Flyene suste jo like over tretoppene
og feide med maskingeværene ....

Slik var det på den nye arbeidsplassen.
Men heldigvis skjedde ikke noe alvorlig
mens vi var der ute.

- Hvordan gikk det ellers? -
- Jo, det gikk. Men alle de sterke inn-

trykkene og selve arbeidet, tok i grunnen
mer på sinnet enn på kreftene. Men vi
tok det tross alt med godt humør.

Det var en tid rik på erfaringer, men
jeg kan ikke si annet enn at jeg skulle
gjerne ha unnvært de månedene i fiendens
tjeneste.

I Misjons-bok
handelen er frø
ken Bergit Eide
igjen på plassen.
Også hun er tra
velt opptatt, men
får allikevel høve
til å svare på noen
spørsmål over di
sken. Vi ber hen
ne fortelle litt om
det som gjorde
sterkest inntrykk

under arbeidet på Sola.
- Det meste er allerede glemt. Men

like så grusomt som det .var å komme ut den
9. august, like så festlig var det den siste
dagen da vi .fikk reise med Sola-bussen for
siste gang.

Det hadde vært litt usikkert om vi fikk
slippe meq' de tre månedene eller ble nødt
til å være der lenger. Sjefen ville jo gjerne
beholde oss. Det var spennende før vi ende
lig fikk vite at det ble frihet. -

- Hvordan føles det å være på gamle
tomter? -

- Det var festlig å komme ned igjen!

Misjons'lagget er heist
over Norges land.

for oss selv, nei, vi la merke til at også de
andre satte pris på å høre våre misions
sanger. De bad oss e.ndog ofte om å synge og
ville gjerne høre noen bestemte sanger om
igjen. Vi får lov å tro at vi også på den
måten fikk avlegge et vitnesbyrd for' dem,

At de respekterte oss, kom tydelie- til
uttrykk hvis en av dem bante mens noen av
oss hørte på. For, da ble hun øyebliKKelig
irettesatt av sine venninner, som vanlig
vis ikke tok det så nøye med dell slags. -

- Hvordan var det med arbeidstiden?
- Det var litt forskjelug. En ,uke reiste

vi fra byen kl. 6,30 og kom heim kl. 16,30.
Den neste kjøre vi fra byen kl. 12,30 og
skulle arbeide til kl. 22 - men slapp van
ligvis fra før.

Det var naturlig,vis en fordel å få bo
heime, men jeg kan ikke si annet enn at
de bussrutene var en sann tortur. Og når
både kvinnelige og mannlige passasjerer
skulle rulle og røyke, ble det snart kvelende
i en overfylt bil. Ofte måtte vi også vente
både en og to timer på bussen når en skulle
ut eller heiln - noe som heller ikke alltid
var så hyggelig.

- Hvordan føles' det å se tilbake på alt
nå? -

- Å, tross alt ville jeg ikke unnvært de
månedene på Sola. For jeg lærte mer enn
noen gang å være takknemlig for den gode
he,im Gud har latt meg få vokse opp i,
og fordi han har spart meg for så mye elen
dighet. Og ikke minst stort var det å opp
leve at han ga kraft og hjelp hver eneste
dag også der. -

Den neste vi
treffer er frøken
Johanne Margre
the Johnsen. De
siste dagers store
begivenheter har
liksom fortrengt
alt annet, så hun'
synes ikke det er
så lett å gi noen
glimt fra Sola.
Men vi hjelper
henne på gli med

noen spørsmål om de viktigst~ hendingene
for snart et år, siden'. Etter en morsom epi
sode under forhøret hos statspolitiet tar hun
oss med til Sola:

- Det første inntrykket vi fikk. var synet'
av de skremmende sporene etter det stygge
angrepet dagen før. En mann kom med
granatsplintrer i hånden, og på kontoret var
det merker etter granatdeler som var gått
inn den ene veggen og ut den andre. Og

En samtale med kontordamene som var i «straffarheid».

«SOLAGJENGEN»
har ordet!

«Sola-gjengen» er det populære navnet
på de seks modige damene som vi husker
ble sendt på «straffarbeid» fordi de ikke
ville fortsette i Misjonsselskapet under den
nye <<ledelsen>' ,

Allerede den 12, juli sendte de inn sin
bestemte erklæring om at de nektet å fort
sette i sine stillinger fordi de bare aner
kjente det lovlig valte hovedstyret.

Det var ikke lett for dem i de kritiske
dagene som fulgk Det vet vi so~ selv fikk
føling med de innviklede problemene som
meldte seg, og de alvorstunge avgjørelsene
som de på egen hånd måtte ta.

Svikte Misjonsselskapet eller bryte fron
ten ville de ikke, Men vi skjønner selv
hvordan hensynet til en dødssyk far eller'
tanken på en enslig, nedbrutt mor nødven
digvis var med og økte spenningen i av
gjørelsens vanskelige øyeblikk.

Hensynet til egen person kom i andre
rekken. De var villige til å bringe de nød
vendige offer. og måtte som de første ta
konsekvensen'e av sin rakryggede holdning.
Når vi hører om hva de måtte gjennomgå,
forstår vi bedre å verdsette deres strålende
innsats.

Men nå vil vi
la «Sola-gjengen»
selv få ordet. Bort
sett fra frøken Liv
Haualand som
dessverre ikke er
i 'Stavanger, har
det, lykkes oss å
komme i kontakt
med dem alle. Vi
gjengir samtalen
etter den ru ten det
ble naturlig å føl

ge på vår vandring gjennom byen fra kontor
,til kontor.

Den første vi
ber friske opp
minnene fra Sola,
er frøken Øerthla
Melberg.

- HvoJdan føl
tes det å komme
til den nye ar
beidsplassen?

- Det var mil
dest talt forferde
lig. Verst av alt
var vel første

dagen da vi kom ut og måtte undertegne
17 dokumenter av forskjellig slag - om
gitt av disse «brøl-apene". Vi var sannelig
ikke høye i hatten noen av oss og kom til
byen igjen som «vaskefiller». Det tok ko
IQsalt på - ja, det står for meg som det
mørkeste kapitel fra den tiden.

Det var ikke bare dette å arbeide for
tyskerne som var så forferdelig, men også
inntrykket av stedet og miljøet. Ikke minst
nedslående var det å se på disse halvnakne
jentene som arbeidet der ute på vaskeriet
- et sted som ble rekriet for det verste på
Sola, og hvor bare slike kom som de ikke
kllllne bruke andre steder. Og det' forteller
jo ikke så lite om typene der ute når en
tenker på at ledelsen fra første stund av
oppfordret oss til å vise den sørste for
siktighet ved bruk av toalettet da så godt
som alle var mer eller mindre syke.

- Hva slags arbeid ble dere satt til?
- Jo, vi ble tatt inn til sjefen som spurte

om damene kunne stryke. Vi svarte ja, for
vi håpet på å slippe å vaske det skitne
tøyet som så slik ut at en kunne tro det YM

dradd gjennom gatene. Følgen var at vi
kom til å strekke og rulle trøyer og stryk"
offisersskjorter dagen lang.

Vi overanstrengte oss ikke akkurat, m"';
måtte jo gjøre noe forat ikke tiden skulle
bli for lang. Men trass i «tempoet>, fikk
'vi 'lovord både fordi vi fikk så mye gjort,
og fordi vi utførte så bra arbeid. Det siste
må en se på 'bakgrunn av hvor fryktelig de
andre utførte arbeidet sitt og hvor lite de
fikk gjdrt - de kunne jo ikke røke og
flirte med soldatene utenfor vinduene og
samtidig arbeide.

- Hvordan var ellers stemningen der
ute? -

- Vi seks fra Misjonsselskapet arbeidet
godt sammen. Selvsagt var det ikke bare
moro å høre og se så mye elendighet - de
andre var jo temmelig forsimplet og snak
ket .frekt om sine grove synder som, om de

, ~est selvfølgelige ting. Men som arbeids
kamerater kunne også de være greie nok,

, så stort sett var det med humør og sang ar
beidet gikk fra hånden.

Ja, sangen må jeg, nesten si litt om, for
den hadde en egen betydning. Ikke bare
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De som ble hentet i første bil. Fra venstre:
Haga, Eggen, Nome, Skauge. (Gilje tok

bildet).

Fungerende generalsekretær, pastor Skauge,
første dag på vedtomta. .

og så skipet legge' fra land. - Han fikk
ikke være med likevel. I siste"'liten ble
en annen påmønstret.

Misjonsskipet. Så fikk vi et stykke
I1"l;isjc:nshistorie her p'å arbeidsplassen. Og
VI sa krokene hvor vår «Paulus» hadde
festet sine trosser. Det var som vi var
på gamle, kjente tomter.

Høsten var fin. For utearbeidere som
bestilt. Vi langet på skier' og drøftet
misjonsproblemer. Men vinteren ble kald.
Sjøtrekken kunne være bitende. Men så
mi,nket heldigvis veden, - og vi kunne
skofte i blant' for å besøke misjonsfolket.

De siste måneder ble det vel kanskje
langet litt få vedskier. Men så hadde

'vi hver våre oppgaver. Kommunens folk
forsto oss. Vi er våre arbeidsgivere takk
nemlige for det. Og politiets kontroll var
heller lite å rekne med.

De 6 måneder gikk fort. I dag l er vi
takknemlige for Guds ledelse også i denne
sak.

. «Dokker må 'kje banna. Prestane høtre
det.» Vi oppfattet bemerkningen fra en av
arbeiderne.. .':~ .",.....,

Og ved de festet som vi holdt for vår~
arbeidskamerater hvor vi møttes alle arbei
dere, sjåfører osv. med koner, kom det fram
at vi hadde vår oppgave også på arbeids
plassen. Festene med tale, sang, musikk
og ikke å forglemme «kaffe» og herlig smør
brød, var feststunder.

Takk arbeidskammerater for de 6 må
neder ute hos dere! Det var mange fest
lige, koselige stunder!

Så betyr freden for oss arb('id. Fest
lig arbeid. De't var en høytidsstund da
vi kunne ta våre kontorer i besittelse.
Etter å ha hatt kontor i mappen, på sykkel
og en tid uten telefon da lederen av Stats
politiet hadde bestemt at våre telefon-

. apparater skulle inndras.
Fordi som det heter: «Vi hadde frem

met eller søkt å fremme folke- og stats
fiendtlige tiltak, derved at vi fra 25. sept.
1940 og til i dag har deltatt i illegal
og folkefiendtlig virsomhet.»

*
Korrespondansekurset forsøkte forresten

i vinter å etablere oss et kontor. Vi begynte
på en av misjonsstudenthyblene. Men så
ble den overlatt til bedre formål. En ung
heimefrontkar som var såret etter en ba
talje med statspoliti og Gestapo, søkte til
flukt der. Hele historien var forresten tem
melig dramatisk. Hele strøket ble gjennvm
trålet. Men karen lå vel forvart på vårt
«konton>. Vi kan ikke gå nærmere inn på
den sak.
, Fungerende generalsekretær har hatt
kontor' mange forskjellige steder. Stats-.
politiet har snust og snust, men de fant
ikke fram.

Men nå er vi igjen i arbeid. Festlig!
Vi fryder og gleder oss. Ikke minst

for friheten til å arbeide på ordinær vis.

(Fortsettelse neste nummer).

om vi på den måte får gjlQTt mer
al'lbeid, og om de innfø'dtes bidrag
vil stige tilstrekkelig.

Vi får av og til hØre råd fra en
og annen, som f. eks. at vi skal leg
ge mer arbeid på de innfØ'dte og
gi dem mer ans-V'ar. Til dette er å
bemerke at det meste av a-l'Ibe~d'et

[or oss misjonærer nettopp ,går ut
på å gi dem så meget aribeid og
ansV'ar som mulig. Men vi kan ik'ke
gjøre det på den måten at vi selv
forholder oss passive eller reiser bort
\fra dem i påvente av at de da vil
'gjøre mere. For å få prester f. eks..
'kan vi ik'ke simpelthen ve1ge iblant
ansøkere till: prestes~wlen, men vi må
sØke opp aspiranter og oppmuntre
dem som vi !tror er skikket.

sitter bibelskolestyrer Haga, og dr. philos
Nome.

«Vent!»
Lang ventetid.
«Kom!»

. Så igjen inn i bilen. Og nå går veien
hl gamle Støperi og' Dok, hvor kommunen
hadde 'tusenvis av mer eller mindre 'fin
bjørke- og furuved.

Det er strålende solskinn. Vi hilser på
våre nye arbeidsgivere. Koselige blåkors
mann Rasmussen- er formann. Han finneI1'
favnernålene. Vi er plassert ved de store
vedstablene.

L 636 v.ar på ny tokt. Neste gang
kommer misjonsprestene Kolnes og Kval
heim. Pastor Osnes ved Misjonsskolen får
kj.ø~e helt. alene. Først neste dag kommer
misjonsprest Bergrem anstigende sammen
med førstebetjenten.

Arbeidskammeraterie er koselige. Gamle
skippere, sjøfolk, altmuligmenn, unge og
eldre.

De ga oss straks navnet «Prestegjengen».
«Velkommen,» sier gamle Gundersen.

Praten kommer i gang. Han forteller om
s~ilskipenes dager. Om den gangen Støpe
net bygde «Paulus», vårt gamle stolte
misjonsskip .

Han forteller om da «Paulus» lå der
seilklar, og han skulle få være med. Til
Madagaskar var målet - med nye misjo
nærer, med kirkeklokker og kirkematerialer.
Og så da han med gråten i halsen sto

men mer enn de mottdk fra N. M. S.
i årene fØr krigen, men deres bidrag'
har i!~ke steget tUstrekkelig til alt
Zulukirken kunne bli selvstendig i
så nær framtid som vi hadde regnet
med. Vi ha'd:de håpet det skuille bU
i 1944.

Denne vanskelighet er blitt ·over
veiet 'både på våTe konferanser og
pa ZulU'kirkens distrikts- og -kirke
møter. Konferansene har næ1"~:est

vært av den oppfatning at vi må flå
\færre, men dyktigere innfØdte ar
ibeidere (med litt hØyere [,Ønn enn
den nåværende for mer helt å
kunne vie seg til sin gjern'ing) og
sette taUet ned til 17 prester og 30
evangelister, selVif'ølgeli-g understØt
tet av ,frivillige hj e~pere som nå.
K'ir'kemØtet var nærmest stemt for
nedSkjæring' av lØnningene.

Vi v'et ik'ke her hj-emme hvilket
s~ritt er tatt der ute, men hvil,ken
vei der ,enn velges, slå er spØrsmMøt

prest Eggen. Så bærer det avsted, - men
ikke til lageret. Vi lurer på hvor vi nå

. skal hen. Det bærer til Statspolitiet. Der

Under redaksjonen av bladet fant vi L 636
. i god stand, nå brukt av det norske politi.

øverst·: Våre nye ~<sjefen>. Fra venstre: Bestyrer for Brenselskontoret, ,Ottesen, arbeidsformann Rasmussen og lederen på
ekspedisjonskontoret, Mossige. Nederst til venstre: Vi langer på vedskier. Til høyre (fra venstre): Kvalheim, Haga, lEggen,

Nome, Skauge, Gilje, Osnes og Kolnes. (Berg-rem var fraværende).

vare meni~heter. I 1914 ~om det til
en fulilstenidig mganisasjon aN vår
Z'Uluklrke (revidert i 1928). Etter
,den har hver menighet ro,enighets
rad og men~ghetsmØter. Hver mi
sjonssta'sjon med' tHlhØrende menig
heter (utstasj'Oner'J danner et di
strikt. med tHhØr·ende distriJktsråd
og dlistriktsmØter. AUe distrilkter
danner tilsammen Det NorSke Mi
sjonssels'kaps Zulukil'lke med kirk'!e
råd og klirkemØter (De innfØdtes år
lige konferanser).

Z'Ulukirken har sitt eget ibudsj-ett
og regnskap - uaV!hengig av løn
ni~ger, reisebidrag osv. ti'l oss mi
sj-onærer. iDen får dagUg et sta:dig
minkende 'bidrag fra N. M: H. i på
vente av at de innfØ'dtes bidraKskall
sttl:ge tilsvarende.

Men nettopp her har vi i det siste
møtt en av de største vanskeligheter
ror oss, hva det økonomiske angår.
Visstnok ytet meni'ghetene t'ilsam-

. Det var underlige dager. Vi visste at
vårt kommissariske styre ville 'også ramme
oss:, funksjonærene ved hovedsetet for sel
skapet og misjonærene som bodde i byen.

Skulle det bli Kvitsøy eller grøfta eller
de andre tyske arbeidsplasser? Vi var klar
over at vi, ikke kunne gå dit. Vi kunne
ikke svikte vårt kall og vår oppgave.

Så kom brevet. Ved- og torvarbeid ved
Stavanger KomID.unes brenselslager i Strøm

. steinen. Heller ikke til det atbeidet kunne
vi gå uten videre. Vårt" kall lå i misjonens
tjeneste.

Protesten ble sendt. Statspolitiet trådte
funksjon. '

«Nekter De å gå?»
«Ja.»
«Dersom vi henter?»
«Vi slåss ikke med politiet.»
Telefonen kimer igjen.
«Møt på Statspolitiet i morgen med ar

beidsklær.» -
«Vi møter ikke.» -
«Ja så skal dere bli hentet, men ikke

til brenselslageret. -
Neste morgen komJIler L 636. Den blir

i dag brukt av det norske politi.
. Fungerende generalsekretær Skauge ble

hentet først. Så 'bar det innover til' Go
dalen hvor redaksjonssekretær Kåre Gilje
blir tatt. Det er ikke fritt han snakker
litt mindre pent den gode førstebetjenten
da han må opp bakken for å ta misjons-

'V, .~...

\ .

NORSK MISJONSTIDENDE

Med L636td Stallunger kommnnesrbrenselslager
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Søster Erna Wien.

Hedenske zulukvinner.

Våre 3 sykehus på V'årt 'felt i SØr
Afri'ka lider for Itid,en av mangel på
tHstrekkelig hjelp. Hovedstyrets IØL
te i 1931 om 2 søstre ved hvert sy
kehus,· 'og en ekstra søster til av
lØsning -'fo~ ferier, har ennå ikke.
oonnet ilJa seg gje~nomføre. At noen

. Det så ikke bare hyggelig ut i kontorene i Asylgaten, da vi tok det i besittelse. På redaktørens kontor (tilh.)
fløt det av saker til «Katastrofeutvalget» som det kommi sarike styre hadde leiet kontoret ut til.

På et av de andre kontor·ene var redaktørens kontor saker slengt inn, Men kontordamer og funksjonærer møtte
opp på første frihetsdagen for å få sakene i orden igjen. Her ser en (fra venstre) frk. Lunde, frk. Skadhergog.
redaksjonssekretær Kåre Gilje.

Vi tar kontorene i besittelse.

som fremdeles er fullt opptatt med
sine opp-gaNer, blir utskrevet til et
ann·et arbeidsformål, så stiller dette
fOl'\hQld de!partementets foranstalt
ning i det rette lys.

I misjonsarbeidet er det fortsatt
stort .behov for vår fulle innsats. I·

.!praJksis sarrnanbeider vi som før med
de enkelte ·kr·etser, som har et om
Ifattende o~ krevende arb,eid.i 'gang.
Vi er her, som allerede antydet
oveIlJfor, satt til å med.V'ir,ke ved
gudstjenester, ·større stevner, bi
bel- og mi'SJ-onskurser, og fDrSkJellige
slags møter skal holdes som før. Og
vår tid vil bli helt opptatt med dette
al'lbeidspro:gr'81m som allerede er
plaI!lagt for hØsthalvåret.

iDet er således en total niisfoTstå
else å hevde at vi er «.arlbeidsledige».
Etter det som her er anfØrt, vil ut
iSkri/v1ningen - om den blir iverksatt

. - direkte bidra til å lamme 'den
.kristelig·e viI'ksomjhet·.og ~jonsar

ibeidet i vårt follk. . Vi kan følgelig
ilkke gå med på noe,som sål,edes vil
~k.ade det alIbeid vi er :kalt til og som
vi har viet vårt liv til.

Vi vil sarrntidig gjør·e oppme11ksom
på at h'vis utskrivningen blir gjen
nomfØrt, vil det.vekke sorg og mot..:
vilj e hos det norske misjonsfolk over I
hele landet. Man vil mer ~,g mer
forstå at det 'bak disse maktinngrep
fra mynd~8'hetenes side overfor det
frivillige kristeVge anbeid Sk.,iule:(:

seg tydelige .kristendomsfiendtlige
tendenser.

staNanger den 25. august 1944.

K~'re Gilje. Angell H. E~gen.

Racin Kolnes. John Nome.
Steffen Kvalheim. Gep,rg Osnes.

Harald Bergrem. J. Skauge.
Martin Haga.

II

Vi hitsetter den erklæring og l Sosler Erna Wien legger Iram
protest som )JPrestegjengen)J I·· " ·d ill .I~ .d
sendte Hirkedepartementet. or oss J·Y· rlftas no ·

av våre sYikepleiersker i de senere år
har sluttet for å gifte seg, 'har nok
rlelV'is· vanskeliggjort fullfØrelsen av
disse planer. Den siste av søstrene
som sluttet var søster Dina Rettedal
på Mahlabatini sykehus, som i fjor
giftet seg med misjonsprest Haa
gen'seD. fra Sudan. Haagensen fe
rierte i Syd-Afrika, og da han reiste
tilbake til Sudan, drog han lilkeså
godt avg1årde med en av våre søstre.

Vår senior i arbeidet, søster Mar
tha Palm, er trett etter ma.nge års
slitsomt artbeid, fra den fØrste pio
nertid inntiJl i dag, da MaJhla:bat'ini
står der som det største av V'åre 3
sykehus der ute. Person~ig kan jeg
i~e på det nåværende tidspunkt
dessverre si om jeg kommer ut
igjen, pa grunn av helsen. \ Det står
i Guds håI;1d. Vi er takknemJl'ige for
den staute Hokk på 5 sykepleiers·ker,
som står ferdige til å reise ut så
snart dØrene åpnes. Gjerningen lig-

. ger der .og venter. Men vi må be
om enda en søster istedenfor søster
Dina Rettedal, som sist forlot oss.

En del byggeartbeid i forbindelse
med :våre ·sykehus blir nØdvendig
den \kommende arfbeidsrpertode.
EJkomibe sy1mhus trenger· et tJiltbygg
pa et par I:om. Plassen er for liten.
Umpum'lll1o trenger en ny søster
bolig istedenfor 'den nåværende, som
er rå og fuktig, og derf.or er skade
lig for helsen. Det er lærers1ro1~ns

ga:mle lærerinnebolig, som i 1935 bJ.e
innredet til dette formål. Når dEm
lenge etterlengtede lege kommer ut
etter endt utdannelse, må det og5å
ordnes med bolig for 'ham.

Behovet for Nere lærerinner er
stort på vårt felt. Vi er takknemlige
for Betty Vestnes som står fel"'d'i!g til .
å reise ut som lærerinne. Men den
ene 'kan i!kke fylle de tomme plasser,

I anledning de skjemaer
fra Arbeidsformidlingen som er til-:

sendt undertegnede ar,b:eidere i Det
norskemisj onselskrup med «[pålegg
om, å ta arbeid» osv., tør vi herved
tillate oss fl. ,gjøre oppmerksom på
følgende .forhold ved V'årt arbeid og
vårt livskall:

Ved statens maktinngrep mot Det
norsk:!e misjonsselskap den 6. juli i år
filkk selsklllpetet nytt OIffisielt styre,
oppnevnt av departelIilentet. Da dette
skjoedde i strid med seJ.slkapets grunn
regler og de vilkår hvol"ipå vi i sin tid.
ble anl;)att i seJ.slkapet, har vi alle
sa:gt .fra ti,l det nye styr.e at .vi ikke
kan ane:vkj enne det 'som den øverste
og Ibestemmende myndighet i vårt
anbeid, eller på noen vis sarrnarbeide
med det.

Men v lå r tar b eid for tse t
ter v i som .før inngrepet - med

,gmdstjoenester,· møter, stevner, k:'Urser
og studier - alt 'etter den enkeltes
særegne kallsgj erning.

Vår egentlig,e arbeidsgiver er nem
lig det norske kristen-og misjonsfoilk
rom står .bak seIs:k31pet -o~ .gj ennom
dets lovlige organer (her: det tidli
gere hovedstyr·e) har kalt oss til var

'- gj erning. Og dette g'runmorheld'
k.an ikke ro.mke~ eller endres ved et
ma:ktinngr,ep. Vi ·er her bundet av
vår saJI!.vittighet og vår kallsbevisst
ihet som har sin rot i vår tro på

Guds omi og er bestemt av~vår .kir

kes belkj-ennelse.
Vårt anbeid som prester og for-

. kynnere, for enkeites vedkomrrnende
også som lærere og forSkere, er helt
igjennom preget og båret av den
,kallso/I)pglllv;e Kristus har gitt sin
men'i'ghets veUede.re og lærere. Et
guddommelig kall av denne .art er
et li'Vskall som i,kke kan diskuteres
og heller ikke settes til side eller
vanskjøtt~s i noe tilfelle, vil man 'be
var,e sin samvittighet ren og være
tro mot den Herre som kalte en. Og
dette er d'ØlgeEg den prattform
hvol'\på vi står: Guds ord - som er
og som blir, når denne verdens SaJD+

funnsformer under store omveltnin
g,erblir kastet i smeltediglen.

Vi allbeider for Guds rike· og dets
framgang i vårt folk og blant hed
ning·ene, og det vil vi fortsette med
i den tid som .kommer, idet vi er
overbevist olm at det er ved å for
kynne det kristne bud,skap !1t vi og-:
så tjener vårt folk best i
denne ulyk!k:elige krigstid - og at
dette·følgeUg er den eneste rettmes
sige ar,beidsinnsats som vår samvit
tighet tillater oss å gå inn for.

Når departementet ved innsettel
sen lllV det nye kommisariske styre
uttalte at dette skulle «ivareta Det
norskJe misjonsselskaps og misjons
d'ofkets sanne interesser» ogresultatet
no er blitt at selskapets arbeidere:
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Nå går snart misjons/lagget
til topps på alle våre sommer
skoler og leirer.

Til våre kommi~
•sJonærer.

HOVEDSTYRET

Da det gamle hovedstyre ennå ik
ke har hatt møte etter krisen, hand_
ler framleisD, M. M. på hovedstyrets
vegne.

. \

FREDS OG FRIHETSNUMMER.

pette blad vil også bli å få kjøpt
på våre kretskontorer.

Det koster 20 øre.

NORSK MiSJONSTIDENDE
"Vi rekner med at. Norsk Misjons-

tidende nå kan komme ut hver uke
i samme format som fØr.

Vi tar imot nye abonnenter pl!
bladet.

Meld deg i tide, skal du bli.
med!

FORRETNINGSFØRER OG

HOVEDKASSERER

Revisor Birger Wesnes er inntil vi~

dere konstituert som forretningsfØ
.rer og hovedkasserer. Bidrag og
oppgjør kan sendes som fØr.

Dette nummer trykker vi i et
større opplag. Nummeret inneholder
såpass mye verdifullt og interessant
stoff at vi rekner med at mange som
ikke abonnerer på bladet vil.sikre seg

.det. Vi kommer derfor til å selge det
for 20 øre, og vi ber dere være be
hjelpelige med det.

For å sparetid sender vi dere 20
eksemplarer uten bestilling. Skulle
dere behøve mer, så send oss beskjed,
gjerne telegrafisk.

Så ber vi dere om str.aks å ta et
tak for Misjonstidende._ . Vi kan ta
imot så mange nye abonnenter som
dere bare kan skaffe.

Det· er i dag en oppgave å
støtte opp om både vårt selskap og
Norsk Misjonstidende. Gjør alt hva
du kan for å få bladet inn i alle heim
på ditt sted.

Dersom dere ikke har de gamle
kvitteringsblokkene, eller dere tren
ger flere, gi oss beskjed snarest..

Lykke til!

.-
'''Ing•I

Bibel. o,; miAjOri"1cun pr. korr.po.D~.lUI~,
SlavaQg~Jt

KRISTUS hos profetep Esaias
Ugandas apo tel. •

Misjonen i Uganda

<ender er' tr'ykt ferdig i denne tid.
Det er enda ikke kommet- til kretsse
kretærene. Men det vil bli sendt ut
straks forhold-ene tillater det.

Vi fantå·måtte utsette fristen for
vår· premiekonkurranse. Nærmer·e
om dette senere.-

Alle v;1rekurser 'kan nå bestilles
has oss.

Velkommen tia'bake alle «studeren
de misj omsvenner.» .

For et par dager siden kom det nytt
Røde~kors-svarbrevfra misjonsprest Meling,
Østmadagaskar. Brevet er se'ndt fra Norge
18. april 1-944, svar påført i Farafangana

.29. nov. 19~4, ~g mottatt i Norge igjen 20.
april 1945.

Meling skr;iver bL a.: «Har det bra tross
varmen nå, og 'skal henge i til. avløsning
kommer .... Salme 27, 14 hvor det står:

. Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt
hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!»

Det er liflig å høre disse frimodige tonene
der ute fra. Gud ,signe både små og store
på alle norske misjonsfelter! De venter 'på
avløsning nå!

Meling forteller videre 'at .hans familie
skal tilbringe. den heteste varmetiden pa
Alakamisy i Innlandet. Det betyr at reise
vilkårene på Madagaskar fremdeles er så
rimelige at også misjonærene kim komme
fram i sine lovlige ærend og får bensin og
plass til sine uunværlige reiser .

. Det er rent forunderlig hvordan det
midt. i all trengsel likevel er rom for Gud
og hans rike ,og seier for tjenesten han har
betrodd oss. «Bli sterke i flerren og hans
veldes kraft!»

Mosby 1. mai 1945.
Gabriel Nakkestad.

Vi håper at Misjons
. skolen vil bli satt i gang

nærmeste framtid

~-------------~~===~==-==---====================::="lI.
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U åpnet. post til korrespondansekurset påredaklSjons'sekretæ-rens pult.

Brevene er for det mes·te uåp
net. Mang·e har nok savnet svar,
men de har vel forstått foI"'ho[dene.
I de først·e dag-er vil alle .disse. hØre
fra ·os:s~

D. M. M. ville i<k·~e vi skulle fort
sette arbeid-et med korrefiPondanse-
kurset på annen rhå-te den f~rste tid
ette.r myndighetenes inngripen: Men
utpå nyåret fikk' 'korrespondanse
kursets l~der tillatels'e til å gå i gang
ad en mer hemmelig vei.

Vi sendte ut Kolnes: Til jordens
ender,- 2. hefte. Og kurs 10: Kristus.
hos profeten Esaias og Ugandas
apostel. - Misjonen i Uganda ved
bibelskolelærer Valen-Sendstad og
sek~e'tær Myr'stad.

Disse kurser nå å få. hos våre
..- -" - .. '

kretssekretærer og ved korrespon-
danse'kurset i Stavanger.

Også tredje hefte av Til jordens

Rorre§ponJameLur§eite
Den brevbupken s,om hai samlet

seg på redaksj onssekretæreris pult i
tiden som det kpmmis'ariS-ke styre
har' sittet, er ikke liten. Den inne-
holdt tilsammen ca. 500 alrhinnelige
og rekon1:IDanderte brev anvisnin-'
g.m; etc.

Vi har forsØkt å komme i forbin
delse med en del av kretsene ute i
landet, men det har vært vanskelig.
Likevel har vi hatt en telefonsamtale 
med Skien krets, og kretssekretæren.
jor-teller at der står alt godt til. Ar
beidet går sin jevne gang. Den for
bereder seg til kretsmØtet som skal
holdes :på Gvarv 16.-17 juli. Her
vil kretsstyrets formann, tidligere
forstander på Misjonsskolen i Stav
anger, sokneprest Ljostveit, som nå
er kommet hjem fra Berg/ delta.
Foreningene arbeider jevnt og godt.
Kretsen er takknemlige for' at også
Misjonsselskapet kan feire friheten
ved å komme inn i normale arbeids
forhold.

Hilsen kretsstyret i Skien krets.

NORSK MISJONSTIDENDE
,; ,il i

Hretsene.'

som både nå er og som blir der ute.
Vi .må be om ·enda 3 lærerinner.

'.., Margarethe Skavang gikk heim til
~Guld i fjor..Hennes plass er tom.
~,$miUe Larsen har vært lite sterk i
flere år og kan.'neppe fortsette len
ge. Berta Gilje er lØst fra sin lærer
post på Umlbumulo lærersk'ole for
utelukkende å ta seg av sØndags
skolearbeidet, et behov gjennom fle
re år som nå er d-ekiket.

Til ,g'ist vil jeg minne om en ung
domsarbeider til vår :mark. Spørs
:målet ·om en ungdomsarbeider har i
årevis vært drØftet på' våre kon-

. feranser, -men hittil. uten resultat.
En 'av våre misjonsprester lJ,ar visse
tider lav~året,'vedsiden av sitt egenL
lige 'arb_eid, reist rundt på våre sta
sjoner for spesielt å ta seg av ung
dommen. Dette er altfor 'krev-ende
for en stasjonSlb~styrer.Behovet fm
en arlbeider som kan ta seg av vår
ungdom, er derfor stort.

Vi ber da om: 1 sykep[eierske, 3
lærerinner og 1 ungdomsaribeider.

Kravene og arbeid'spppgavene sy
nes svær·e og mange. ~en gj~rnin

gen er Herrens, og vl stoler på hans
~j elp også i -de tider som skal
komme.

Hjertel'ig hilsen med Mat. 9, 37,38.'

,

I Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger.
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