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LMF-genbrug – hvad er det nu for noget? Skal vi nu til at se genbrugsbutikker med LMF’s logo rundt omkring i
bybilledet? Det er nu ikke lige det, der
er tanken.
Slå op på side 19 og læs under Nyt
fra kontoret om en kreativ ide, som et
af vores medlemmer har fået til måske
at rette lidt op på LMF’s økonomi. Det
har noget med Sommerstævnet at gøre,
kan vi godt røbe ...
Men ellers handler det jo også denne
gang om det arbejde, som Gud har gang
i de steder, hvor LMF’s missionærer
bor. Vi skal til Peru, til Grønland og til
Tanzania ....
God fornøjelse! – og så ses vi vel på
Sommerstævnet?
Flemming Stidsen
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Forsiden: 55 børn i Karagwe, Tanzania, har
fået deres egne skolebøger. Læs side 13.

Hvis det skal brænde må der være ild
Andagt ved Christos Vravossinos, Sverige

Christos Vravossinos er
næstformand og redaktør
i det svenske LMF.

Jeg slog op i et leksikon og læste: »lærer =
en person, som underviser«. Hvor er det fattigt, tænkte jeg! Det slår ikke til! Er læreren
da ikke pædagog? En pædagog, som i samarbejde med andre pædagoger, med børn
og unge og med forældrene og samfundet
i øvrigt skaber en inspirerende ramme, hvor
eleverne kan lære og udvikle sig?
Kort sagt, læreren er pædagogen, kontaktpersonen mellem skolen og forældrene,
elevernes forbillede, deres mentor og inspirator – den, som skal »arbejde for at fremme
agtelsen for hvert menneskes værdi«. Og
endelig er han den, som skal sørge for, at
eleven består sin eksamen.
Ofte hører man ordene: »Lærerne bliver
pålagt flere og flere opgaver, og ingen af
dem er pædagogiske. Tænk, at der stadig er
nogen, der vil være lærere!«
Ja, det er sandt. Der lægges flere og flere
opgaver på lærerne, men en lærer er ikke
bare en person, som underviser, men pædagog – og pædagog betyder opdrager! Tænk,
hvilken ære at få mulighed for at opdrage
fremtidens børn og unge! Det er en opgave,
et kald – det er Mission!
Hvad betyder mission for dig i dag? Jeg
spurgte en, som har tilbragt hele sit liv i missionen, og fik svaret: »Mission er at leve
nær hos Gud og nær hos mennesker – at
se behovene omkring os og tjene Gud med

vore liv i alt, hvad vi gør.«
En missionær, siger du måske, er et menneske, som arbejder på at udføre Jesu befaling: »Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple … idet I lærer dem at
holde alt det, som jeg har befalet jer.« (Matt
28,19).
Men er Jesu befaling da ikke: »Du skal
elske Herren din Gud af hele dit hjerte og
af hele din styrke og af hele dit sind, og din
næste som dig selv«? (Luk 10,27).
Er det ikke netop det, der er lærerens
opgave og kald? Men hvad da med kundskaberne? Skal eleverne ikke lære at læse,
skrive og regne? Selvfølgelig skal de det,
men det er ikke nok, hvis vi vil opdrage
vores børn til hele mennesker, som kan udvikle sig positivt og forandre verden. Da er
det ikke nok med kognitive, intellektuelle
kundskaber.
»Ethvert menneske er af naturen videbegærligt, men hvad nytter viden uden gudsfrygt?« (Thomas à Kempis). Verdens ledere
ejer meget af denne kundskab og viden, men
hvad hjælper det? Er verden da blevet bedre
af det?
Docent Per Wickenberg afslutter en artikel således: »Hvis noget skal brænde, må
der være ild. Intet forandres af sig selv.« Ja,
det er sandt! Og den ild er den kærlighed,
som kommer til os gennem Helligånden.
Dagens samfund har brug for lærere, som
er pædagoger – som kender deres kald, som
har en missionsopgave at udføre i skolen.
For at ilden kan nå videre til Jerusalem, til
Judæa og Samaria og lige til jordens ende
(ApG 1,8). Og glem ikke det vigtigste: Jesus
har lovet, at han vil være med os alle dage
indtil verdens ende. Vil du være med?
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Bestyrelsens hjørne

Hvad der gemmer sig bag tallene
Birthe Steffensen
medlem af LMF’s bestyrelse

Jeg er ikke et talmenneske. Når bilagene til
bestyrelsesmødet melder deres ankomst, og
jeg når til regnskaberne, sukker jeg lidt. Nu
skal jeg se, om jeg kan finde hoved og hale
i alle de tal. Heldigvis er der andre, der er
gode til det!
Det, der så er dejligt, er at finde ud af,
hvad der gemmer sig bag de enkelte tal, og
især, hvad alle ansøgningerne handler om,
og hvor meget de enkelte missionærer har
kunnet gøre med de midler, de har søgt om
og fået bevilget.
I bestyrelsen har vi de senere år lagt lidt
mere vægt på at få rapporter tilbage fra missionærer og volontører, som har fået penge
til deres arbejde eller rejse. Det er også delvis lykkedes, og det har vi kunnet læse op-

Lidt mere om Hauwa

Hauwa er en af de studerende på præsteseminariet TCNN i Nigeria, hvor Ingelise og
Regin Benner arbejder. Her har hun netop
afsluttet sin mastergrad med et rigtig fint
resultat.
Som tillæg til denne mastergrad er det
vigtigt, at Hauwa gennemfører et pædagogisk kursus, som er nødvendigt for at kunne
undervise på regeringens skoler. Det var
dette kursus, LMF sidste år bevilgede økonomisk støtte til.
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muntrende indlæg om i bladet.
Nogle gange går der imidlertid lang tid,
uden at vi hører noget – som for eksempel
med Hauwa i Nigeria.
I januar 2014 fik hun bevilget penge til
at videreuddanne sig i pædagogik på et ni
måneders pædagogik-kursus på Jos Universitet. Før kurset kom i gang, lukkede universitetet imidlertid på grund af urolighederne
i landet.
I januar i år fortalte Ingelise Benner, at
Hauwa stadigvæk ikke havde haft mulighed
for at starte på kurset, men nu er der lys forude. I marts måned fik vi at vide, at Hauwa
regnede med at begynde på kurset på Yola
Universitet, når universitetet åbnede igen efter valget i Nigeria. Vi håber, at det lykkes
for Hauwa.
I sidste nummer af bladet kunne vi læse programmet for sommerstævnet på Aarhus Efterskole. Igen i år er det et spændende program, og jeg glæder mig til at være sammen
med så mange af jer som muligt. Vel mødt!

Nu er kurset så langt om længe kommet
i gang – efter lang tids forsinkelse, først på
grund af strejker og siden for at afvente valget i Nigeria.
Det pædagogiske kursus, der tages på et
universitet, gennemføres hen over godt et år,
hvor undervisningen foregår om lørdagen.
Desuden er der indlagt praktik som en del
af kurset.
Hauwa har desuden de sidste fem år hjulpet til i huset hos Ingelise og Regin Benner.

Fuldt hus på ny bibelskole i Peru
Mirjam og Rolf Burgdorf Leinum fortæller om deres nye arbejdsopgaver i Peru
Nu har vi efterhånden været her i Arequipa
i Peru i snart fire år. Familien trives med at
være her. Vores to ældste drenge, Tobias
og Frederik, får deres undervisning på den
norske skole af vores to danske volontører.
De trives rigtig godt i fællesskabet med de
andre norske børn. Vores to mindste, Jonathan og Nathalie, går i en peruansk kristen
børnehave, hvilket de nyder til fulde.
Vi to gamle er glade for vores opgave her
i Peru og tror, vi er der, hvor Gud gerne vil
have os lige nu.
Indtil for et år siden har vi arbejdet med
de unge på landsplan i den lutherske kirke.
I marts 2014 blev det besluttet at starte en
bibelskole på Setela (et evangelisk luthersk
teologisk seminarium). Bibelskolen skulle
starte i 2015.
Vi blev bedt om at gå ind i dette projekt,
og der blev hermed ændret i vores arbejdsbeskrivelse. Før besøgte vi ungdomsgrupperne i de forskellige byer og menigheder
for at undervise og opmuntre dem og plan-

lagde diverse lejre lokalt og nationalt. Fra
april 2014 har vi koncentreret os om planlægningen af den nye bibelskole på Setela.
Mulighed for at præge de unge
Arbejdet med de unge på landsplan var vi
egentlig meget glade for. Vi var glade for
at arbejde med de unge, men samtidig frustrerede over, hvor lidt tid vi havde sammen
med dem. Det var sporadiske dryp. Vi mærkede, at de unge ikke er særlig funderede i
Bibelen, og at vidnesbyrdet om Jesus ikke
er særlig tydeligt.
Derfor blev vi rigtig glade for beslutningen om at starte bibelskole. Det er en kæmpe
mulighed at få lov til at præge de unge over
længere tid med solid bibelundervisning og
fokus på deres individuelle forhold til Jesus.
Vi er blevet inspireret af et af Kristeligt
Forbund for Studerendes slogans: »At kende Jesus og gøre Jesus kendt!« Dette slogan
har vi også for bibelskolen.
Vores ønske er, at de unge selv må leve i et

Hverdagen på bibelskolen
er præget af undervisning
i diverse bibelfag og forskellige temaer.
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tæt forhold til Jesus, og at dette venskab må
smitte af på andre mennesker, de unge møder i deres hverdag. Derudover håber vi, at
de unge efter opholdet kan tage opbyggede
og udrustede tilbage til kommende opgaver
i deres menigheder.
Åbne og tillidsfulde unge
I marts 2015 fik vi lov til at starte op med et
fuldt elevhold på 12 studenter fra henholdsvis Bolivia og Peru. Planen var at starte op,
selv om vi måske kun ville stå med to elever,
så vi er dybt taknemmelige over, at Gud har
sendt os 12 åbne og tillidsfulde unge!
Hverdagen på bibelskolen er præget af
undervisning i diverse bibelfag, for eksempel Esajas og profeterne, Evangelierne, Romerbrevet, Efeserbrevet og 1. Johannesbrev.
Derudover er der temaundervisning i blandt
andet bøn og andagt, frelseshistorien, troslære, Bibelens tilblivelse, lidelse og håb,
evangelisation, mission med mere. Om eftermiddagen har vi musik, sport og engelsk.
Eleverne har to fine sovesale på stedet og
kan nyde tre forskellige måltider i et lille
cafeteria, som er bygget på grunden. Om
aftenen er der fri sport, bøn og lovsang, bibelstudie eller månedlig gudstjeneste – eller
et socialt arrangement af den ene eller den
anden art.
Vi oplever, at eleverne er meget modtage-

Mirjam og Rolf Burgdorf Leinum er
missionærer i byen Arequipa i det sydlige Peru, udsendt af Luthersk Mission.
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lige og ivrige efter at lære mere om Gud. Det
er fantastisk at få lov til at bruge så meget tid
sammen med dem i fordybelse i Guds ord!
I weekenden har vi indimellem lørdagsundervisning, og derudover deltager de unge i
ungdomsmøder og gudstjenester i de lokale
menigheder.
Støtte til de lokale menigheder
Opholdet starter i marts og slutter i december. Juli måned er ferie. I løbet af opholdet
skal vi besøge tre forskellige menigheder i
den lutherske kirke i Peru. Planen er, at vi
skal støtte den lokale menighed i et evangeliserende fremstød en weekend. Derudover
deltage i ungdomsmøde og gudstjeneste og
ellers støtte de lokale kristne.
Vi tror, det er vigtigt, at eleverne får delt
deres Jesus-vidnesbyrd med andre mennesker, som ikke kender ham som deres Herre
og Frelser.
Tak, om I vil huske både lærere og elever
i jeres forbøn!
Mirjam og Rolf Burgdorf Leinum

Tæl velsignelserne en for en ...
Det er spændende, hvad Gud har for i Grønland, skriver John Østergaard Nielsen
Et lille pust fra den store kolde verden, hvor
foråret nu endelig er ved at komme. Nuuk
og flere dele af Grønland oplever meget
lange og strenge vintre, enorme mængder
af sne på trods af klimaændringerne og afsmeltning af indlandsisen – forstå det, hvem
der kan?
I menighedsarbejdet ud fra Inuunerup
Nutaap Oqaluffia, som den grønlandske
frikirke hedder på grønlandsk, det betyder
»Nyt livs Kirke«, oplever vi ikke »kulde«,
men varme, begejstring og vækst på mange
fronter.
Min hustru, Ulla, og jeg har nu været i
Nuuk i 28 år og kan se tilbage på et langt livs
tjeneste i Nuuk og i Grønland – og vi kan se
Guds velsignelser. Der er en gammel vækkelsessang, der lyder: »Tæl velsignelserne
en for en … og det vil forundre dig, hvad
Gud har gjort!«
Og det er, hvad vi nu må sande, når vi
ser tilbage på den spæde begyndelse og på
det, vi ser i dag – en blomstrende menighed
med vitalitet og kraft og en mangfoldighed
af grønlandsk tjeneste.
Ikke kun om søndagen
Gudstjenesterne i Nuuk er som regel med
mere end 100 voksne deltagere og op til 25
børn – og det går ikke stille af. Lovsangen
fylder meget, der flages under lovsang, og
der danses af og til – af ren glæde og begejstring over det, som Jesus har gjort for
den enkelte.
I menigheden er der aktiviteter hen over
hele ugen – det er ikke kun søndag, der er
besøg i kirken. Det starter med morgenbøn
mandag klokken 06.30, hvor dørene åbnes,
og folk kan komme og bede i en time – en

Ulla og John Østergaard Nielsen har i 28 år arbejdet i Nuuk i Grønland. De er udsendt af Apostolsk Kirkes Mission.

tradition, der har holdt ved i over 20 år – bøn
virker!
Tirsdag aften er der juniorklub for menighedens og byens børn i alderen 8-13 år. Onsdag mødes menigheden til bøn om aftenen
– i øvrigt et møde, hvor vi ofte ser fremmede
og førstegangsdeltagere.
Ved onsdagsmødets afslutning er der altid
forbøn, og her er det igen ofte førstegangsdeltagere, der kommer frem med deres behov og forbønsønsker.
Mandag, torsdag og lørdag kommer ungdommen og øver musik i kirken – mandag
undervises de på skift af menighedens ældste i grundlæggende kristendom. Fredag er
der så enten fællesmøde for kvinder i kirken
eller cellegrupper i private hjem. En mandegruppe mødes også hver fredag i kirken. Og
så bliver det søndag, hvor mange kommer
og fejrer gudstjenesten.
Ud over disse ting har vi i april måned
gennemført, hvad vi kalder en mini-bibel7

I menigheden er
der aktiviteter hen
over hele ugen.

skole, hvor der er undervisning i fire timer to
lørdage. Det var igen godt besøgt og noget,
som vi gerne vil fortsætte med efter behov.
Undervisningen er blevet optaget på video
og vil nu blive tilbudt til hele landet.
Radioarbejdet – en mirakelhistorie
Ud over det er der også radioarbejdet, som
er en »mirakel-historie«. Til jer, der ikke
kender til hele historien, er det i korthed
sådan, at Gud tilbage i 2006 talte til os om
radioarbejde via en canadisk mand med radiotjeneste i Galcom International.
Det tændte en glød, som medførte, at vi
besluttede at undersøge, hvordan og hvorledes. Søge sendetilladelser og alt det praktiske.
Da disse ting var på plads, begyndte miraklerne at ske. En god bekendt – en mand,
der arbejder med radio på Færøerne (Radio
Lindin) – ringer og spørger, om de skal hjælpe os med radioarbejde. Det takkede vi ja til,
og i løbet af kort tid har Færøerne indsamlet
265.000 kroner, som er nok til at indkøbe og
etablere radioarbejdet.
Canadierne kom på banen med en radio8

sender og et utal af små solcelledrevne FMmodtagere – fixtunede til den frekvens, som
vi havde fået tildelt. I 2009 går vi i luften
i Nuuk. Året efter kommer canadierne og
giver os fire nye stationer, som de selv etablerer i fire byer i Grønland.
I 2012 gentager det sig, og nu sættes der
yderligere seks stationer op, så hele landet
næsten er dækket fra Qaanaaq i nord til
Nanortalik i syd samt Tasiilaq i øst – og så
sender vi 12 timers kristen radio hver dag!
Vi tror at radioen har en stor virkning på
mange mennesker i Grønland, og kun evigheden vil vise, hvor mange der har modtaget
Jesus ved at lytte!
Ungt par med kald til mission
I slutningen af 2014 kom et ungt hollandsk
ægtepar til Grønland med kald til at missionere i Tasiilaq i Øst-Grønland. De boede
hos os i Nuuk i fire måneder, og i januar
2015 rejste de til Tasiilaq for at påbegynde
arbejdet og støtte den lille husmenighed, der
er der.
Nu har de »næsten« købt et hus, som skal
ombygges og udvides, så det kan blive bolig

for dem samt gæster og en lille kirke. Det
er et fantastisk skridt og et stort bønnesvar.
Ud over de almindelige aktiviteter har vi i
menigheden i dette år haft rigtig mange besøg. UMO fra Norge var her i januar med et
DTS-team, i april et UMO team fra School
of Worship i Finland og i maj endnu et team,
denne gang mediestuderende fra et kristent
universitet i Texas.
Gennem disse besøg, hvor de unge ofte
må tage til takke med et luftmadras på gulvet og finde sig til rette i huset her, oplever
vi en spændende fornyelse, og at menighedens unge får syn for, hvad der sker i den
store verden uden for Grønland, og det er
værdifuldt, og de møder engagerede unge
kristne fra andre lande.
Spændende, hvad Gud har for
Det var også yderst overraskende, da en pastor (en sort mand i den hvide sne) fra »The
Redeemed Christian Church of God« ringe-

de på døren sidste lørdag for at mødes med
»præsten«, som var mig. Han var her for at
undersøge mulighederne for at etablere en
menighed her i byen!
Spændende, hvad der kommer ud af det,
men især spændende, hvad Gud har for i
disse dage, hvor vi tror, at Jesus snart vender
tilbage til jorden for at hente sin brud – fra
alle nationer.
Og lige så overraskende at møde et nyt
dansk ægtepar, Søren og Solveig Eriksen
(Sømandsmissionen og Luthersk Mission).
For Sørens vedkommende består arbejdet i
at være ny sømandsmissionær i byen!
For to år siden etablerede Frelsens Hær
en afdeling i byen med et værested og café,
og vi har et fortrinligt samarbejde med dem.
Må Gud velsigne alle jer kære LMF’ere,
der læser dette her og fortsat er med til at
bede for evangeliets udbredelse i Grønland.
Ulla og John Østergaard Nielsen
Nuuk, Grønland

Generalforsamling i LMF
Som tidligere varslet afholdes der ordinær generalforsamling i LMF onsdag den 29. juli
klokken 15.00 i forbindelse med LMF’s Sommerstævne på Aarhus Efterskole.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning ved formanden
3. Beretning ved forretningsføreren
4. Gennemgang af regnskabet
5. Godkendelse af revisor
6. Valg til bestyrelsen
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden,
Dorthe Skov-Østergaard, senest tirsdag den
14. juli.
Kontingent for 2016:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forhøjes til følgende satser:
kr. 200 for enkelt-medlemmer
kr. 300 for par
kr. 100 for studerende
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Nyt medlem af LMF’s bestyrelse

Anne-Lene og Peter Olofson er vendt tilbage til Tanzania efter deres orlov i Danmark

Ved fristens udløb var der opstillet én kandidat til den ledige plads i LMF’s bestyrelse.
Det betyder, at tidligere missionær Peter
Stochholm er valgt. Han præsenterer sig
selv på denne måde:
Helt kort ser jeg mig selv som en Jesu discipel, der brænder for at gøre andre til hans
disciple. Overalt, men ikke mindst i Afrika.
På en måde har jeg fået det ind med modermælken. Jeg blev født i 1949 i Hillerød,
hvor min familie var blandt pionererne i
Apostolsk Kirke. Det betød ikke bare lokale
gudstjenester hver søndag, men et stærkt engagement i international mission.
Missionærer, der var på orlov, kom meget
ofte på besøg i vores hjem, så der hørte jeg
om mange eksotiske dele af verden og om
de udfordringer, missionærerne måtte finde
løsninger på.
Min storesøster (Alice Larsen) ville være
lægemissionær i Afrika – og jeg skulle naturligvis køre ambulancen.
Missionskaldet kom tilbage
Mit spæde kald gled i baggrunden i teenageårene. Jeg blev gift med Karen i 1974, og de
næste 13 år var vi ledere for et teenagearbejde i Odense.
Missionskaldet kom langsomt tilbage,
først i forbindelse med besøgsrejser hos
Alice og Iver i Kenya og hos mine forældre
i Zambia.
Midt i 90’erne arbejdede vi et år for Wycliffe i Kenya. Vores opgave var at starte et

Mad på mange sprog

Peter Stochholm

nyt bogprojekt og at lave research om billedforståelse. Det var et fantastisk år, og vi
vidste, at vi måtte vende tilbage til Afrika
som »rigtige« missionærer.
Fortsætter kontakten
I 2001 blev vi spurgt, om vi ville tage til
Sydafrika for at være ledere af All Africa
Bible College. Efter bøn og overvejelse sagde vi ja, og de næste tre år havde vi mange
elever fra hele Afrika.
Af finansielle grunde ophørte den oprindelige missionsgruppe, og stedet blev solgt.
Vi var overbevist om, at vi måtte fortsætte
arbejdet (under navnet TeamAfrica), så vi
levede af vores huslån, indtil der i 2010
blev dannet en ny støttegruppe specielt for
TeamAfrica.
De senere år har der været tre store fokusområder i vores arbejde: Mentorrolle for
forældreløse teenagere, netværksbygning
mellem lokale pastorer og undervisningsture til partnere i Afrika.
Nu er vi så flyttet til Danmark, men vi
håber at kunne fortsætte kontakten til vores
missionsfelt i Afrika.
Peter Stochholm

Vores hushjælp Emma er kommet, så vi
sneg os til at få dansk mad en aften, Arve
og Ingrid Myra og den nye direktør i Soma
Biblia, Odd Geir Nordland, var på besøg.
Frikadeller.
Først boede Emma i volontørboligen, nu
bor hun hos os, indtil hun får sit eget. En
aften var vi inviteret til spisning hos Ingrid,
og da hun havde hørt, at vi på Færøerne
var vant til at spise ingera be wot (etiopisk
mad) hos tidligere etiopien-missionærer, ja,
så havde hun bestilt det fra en etiopisk restaurant i Arusha.
Japansk og græsk
Arbejdet kalder, og der ligger meget, der
skal samles op nu. Det må så komme skridt
for skridt. Soma Biblias hovedkontor ligger i Dar es Salaam på Luthersk Missions

compound, mens forlaget ligger i Arusha
på Norsk Luthersk Misjonssambands compound.
Den daglige ledelse består af direktøren
og de tre ledere for økonomi, salg og forlag.
Med jævne mellemrum skal der være ledelsesmøder, og det var da lidt af en udfordring
at sidde i Arusha som den eneste og prøve at
være med over skype. Så var det lidt lettere,
da Soma Biblias bestyrelse holdt møde i Dar
es Salaam, hvor alle mødte fysisk op (heraf
to fra Danmark). Fredag den 24. april gik
turen til Dar, og den 25. var der så bestyrelsesmøde hele dagen.
Og så var der en, der inviterede på japansk
restaurant om aftenen. Søndag morgen klokken 6.00 kørte jeg, Peter, med en bogsælger
til en luthersk kirke, hvor han skulle sælge,
mens jeg skulle bringe en hilsen fra Soma

Husk at tilmelde dig Sommerstævnet senest den 15. juni

Se programmet i LMF-Bladet nr. 2 og på LMF’s hjemmeside: http://lmfdanmark.dk/
Der blev tid til et besøg i Lake Manyara National Park, da Soma Biblias medarbejdere var på kursus.
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Biblia ved de to gudstjenester. Op imod seks
timer på kirkebænken, så kan man vist godt
sige, at man har været i kirke. Men det var
en opbyggelig dag, der endte med, at vi, der
var tilbage efter bestyrelsesmødet, spiste
ude på en græsk restaurant.
Tanzanisk
Weekenden efter stod den på god tanzanisk
mad (dog ikke majsgrød), da alle Soma Biblias medarbejdere fra Dar es Salaam, Iringa,
Mbeya, Mwanza og Arusha var samlet til
medarbejderkursus på et katolsk center lige
uden for Arusha, ejet af »The Daugthers of
Charity«, en orden stiftet af Magdalene fra
Canossa.
Et fint center med masser af plads. Der var
syv søstre og et antal novicer, det vil sige
unge piger, der er i træning til at træde ind
i ordenen.
Trods de hvide Soma Biblia-medarbejdere blev det meget tanzanisk, da en tanzaner
stod for de dage, der var undervisningstimer.
Så det kørte meget ud i ét med få korte pauser.
Kurset varede fra torsdag aften til mandag
morgen. Men der blev også tid til lidt snak,
lidt leg og tur om søndagen til Lake Manyara National Park.
Det var en flok virkelig dedikerede medarbejdere, hvoraf der både var nogle, vi har
kendt gennem mange år, og andre, der var
nye ansigter for os.
Soma Biblia har lige udgivet en ny børnebibel på swahili, så Per Jerup, der står

for salgsafdelingen, har fået lavet en pokal
»Soma Biblia 2015«, som den afdeling ville
vinde, der solgte flest børnebibler de næste
fire måneder.
De kommende dage
Hvad gør man, når lige får ansvaret for udgivelsen af et børneblad (Twende), et magasin for præster og evangelister (Riziki), en
ordentlig stak bøger, der skal vurderes, to
forlag, der skal slås sammen, og en del bogprojekter, der er undervejs – og 117 ting,
der skal fås klarhed over, skaffes til veje og
organiseres i ét forlag, og meget mere...
Man trækker vejret en ekstra gang og
prøver i første omgang at få overblik og organisere det hele. Tiden skal nok gå. Og så
handler det hele jo om, at Guds ord kommer
ud, og at Guds ord også gennem de forskellige bogudgivelser bliver til hjælp for mennesker.
Og når man går med en T-shirt, hvorpå der
står: Jesus elsker dig (Yesu anakupenda), så
er det ikke anderledes i Arusha end andre
steder i Tanzania: Du får hele tiden fortalt,
at Jesus elsker dig, af folk på gaden. Og det
er jo det, vi gerne vil have at alle hører: Jesus
elsker dig.
Kærlig hilsen og Guds fred
Anne-Lene og Peter Olofson
Arusha, Tanzania

Anne-Lene og Peter Olofson har arbejdet 12 år i Tanzania, udsendt af Luthersk Mission. De har tidligere været
engageret i undervisningsarbejde i Mbeya og Sumbawanga i det sydlige Tanzania, men er nu flyttet til Arusha,
hvor Peter skal være forlagsleder i Soma Biblia.
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Når støtten fra LMF gør en forskel
Det er med stor glæde, at vi også i dette
nummer af LMF-Bladet kan fortælle om
nogle af de projekter, som LMF har givet
penge til gennem den såkaldte 3.000 kr.pulje. Her er det Anne og Brighton Juel Katabaro, der skriver.
Vi vil gerne sige tak til LMF for støtten til
indkøb af skolebøger på den nyetablerede
skole KATEMPRIS. Tak for det modtagne
beløb på 3.000 kroner, som vi modtog i januar 2015.
KATEMPRIS er en nyetableret skole i
Karagwe i det nordvestlige Tanzania. KATEMPRIS åbnede for første gang dørene
for elever i august 2014, hvor de første 12
børn blev indskrevet. Da skoleåret sluttede
i december 2014, var der 21 elever i alderen
3-5 år i de to førskoleklasser.
I dag (marts 2015) er der 55 elever på skolen fordelt med 22 børn i 1. klasse, 11 i PP
II, som svarer til børnehaveklassen, og 22
børn i PP I (en mellemting mellem børneha-

veklassen og børnehaven).
På KATEMPRIS ønsker vi at levere undervisning af høj kvalitet, så eleverne kan
udvikle sig til spørgende og innovative unge
mennesker. Basis for denne udvikling er en
tillidsrelation mellem eleverne og deres lærere. I modsætning til andre skoler i området
bliver eleverne ikke slået, og vi lægger vægt
på sang, dans og leg i undervisningen af de
yngste.
Et supplement til undervisningen
For det modtagne beløb har vi været i stand
til at købe skolebøger til de 55 børn, der får
undervisning på KATEMPRIS. Vi har valgt
at købe bøger til engelsk og matematik.
Engelsk er undervisningssproget på KATEMPRIS, så vi lægger meget vægt på, at
børnene får et solidt kendskab til engelsk i
de små klasser. Ved hjælp af bøgerne kan
børnene blandt andet lære om dyr, frugter,
grøntsager, farver og andre ting, de møder i
deres dagligdag. Bøgerne er supplement til
undervisningen gennem sang, dans og
leg. Matematik er det
andet grundlæggende
fag for de yngste.
For at kunne levere
undervisning af høj

Teacher David deler
bøger ud til børnene i
1. klasse.
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kvalitet ønsker vi, at tiden bliver brugt på
undervisning og ikke på at kopiere indholdet
fra en bog. I de fleste skoler bruger lærerne
meget tid på at kopiere fra bogen til tavlen,
og derefter skriver eleverne af fra tavlen i
deres kladdehæfter. Ved at have hver deres
bog kan eleverne ikke blot få undervisning,
de kan også tage bøgerne med hjem og selv
øve videre.
Vi vil gerne endnu en gang takke LMF
for bogstøtten til børnene på KATEMPRIS.

Tak, fordi I er med til at forbedre undervisningsforholdene, så vi kan leve op til målet
om at levere kvalitetsundervisning.
Pamoja Tuna Nguvu!
Together We Are Strong!
Sammen Er Vi Stærke!
Anne og Brighton Juel Katabaro
Karagwe, Kagera, Tanzania

I skulle have haft en buket roser!
Med denne hilsen vil jeg gerne fra dybet af
mit hjerte sige jer tusind tak for hjælpen til
Joice Laizer, som I hjalp i 2014 til at få en
børnehavelærer-uddannelse.
Hun er nu færdig og har været forbi med
sine resultater. Hun er blevet en smuk kvinde. Hun kom med en flot buket roser som
tak. Dem satte jeg i vand og nød, ja, det

var jo jer, der skulle have haft dem, men på
grund af afstanden var det lidt svært.
Jeg vil igen sige jer tusind tak for jeres
store hjælp med hensyn til Joice. Må Gud
velsigne jer alle i det kæmpestore arbejde,
som I gør for Herren.
Kærlig hilsen Tabitha Jensen
Arusha, Tanzania
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Det er stort at være tilbage i Tanzania
I sidste nummer af LMF-Bladet kunne vi
byde velkommen til Thomas Kildeholm Jensen som ny missionær og medlem af LMF.
Her fortæller han, hvordan det har været
at vende tilbage til Tanzania, og om det arbejde, han skal ind i.
Jeg har siden 1. marts været ansat som
missionær gennem BDM. Jeg er udsendt
til tjeneste i Moravian Church’s arbejde i
Rukwa-regionen, Tanzania, med bopæl i
Sumbawanga.
Sidste år arbejdede jeg på Moravian
Church-børnehjemmet Peters House som
pædagogpraktikant og mødte der kaldet til
at være missionær. Nu er jeg ankommet og
har tilbragt den første tid på sprogskole i
Iringa for at lære swahili.
Mit virke her i Tanzania indebærer fire
områder, nemlig at være supervisor for
personalet på børnehjemmet Peters House,
Sumbawanga. Her kommer jeg til at bo lige
ved siden af, sammen med volontørene.
Med tiden vil mit hovedfokus dog være
på kirkens arbejde med børn og unge, det vil
sige undervise søndagsskolelærere med mere i regionen.
På et senere tidspunkt sendes jeg også til D.R. Congo
og til arbejdet på vores nye
børnehjem i Uvira. Også her
vil der være fokus på at supervise personalet, gennem
undervisning.

le, var jeg en uge i Sumbwanga. Jeg ankom
sammen med BDM’s generalsekretær, Jens
Peter Rejkjær, hans svigersøn, samt Indre
Missions vicegeneralsekretær Peter Nord
Hansen. Vi fik en fantastisk modtagelse af
børnene på Peters House.
At være tilbage i Sumbawanga igen oplever jeg som en stor velsignelse. Lige nu har
jeg fokus på medarbejderne og børnene på
Peters House, det vil sige supervise medarbejderne, så vi får en bæredygtig struktur og
skaber en tryg hverdag for børnene.
Nyder at være tilbage
Det er rigtigt spændende, og jeg nyder at
være tilbage blandt dejlige mennesker, som
jeg tilbragte et halvt år sammen med sidste
år. Jeg takker Gud for, at han har sat mig her,
og jeg kan få lov til at tjene ham gennem
BDM’s arbejde her i Tanzania. Det er stort!
Jeg ser frem til den fremtid, der ligger foran
i mit virke i Tanzania.
Thomas Kildeholm Jensen
Sumbawanga, Tanzania

Spændende og udfordrende
Jeg har nu været i Sumbawanga i godt en uges tid,
hvilket har været spændende
og udfordrende.
Inden jeg tog på sprogsko15
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Resultatopgørelse

Aktiver

2014		2013

Indtægter
Kontingenter
70.850		 76.470
Kulturstyrelsen tilskud
60.017		 61.556		
Bladpuljen
3.691		 4.082
Administrationsbidrag
12.093		
7.568
			 146.651		 149.676		
Personlige gaver
103.012		 84.253
Gavebreve
83.500		 89.100
Kollekter
27.372		 25.813
Kredsgaver
27.904		 30.180
Øremærkede gaver
67.277		
61.900
			 309.065		291.246
Indtægter i alt		 455.716		
440.922
Udgifter
Gavefordeling
Uddelinger 3.000 kr.
46.300		 46.000
Øremærkede gaver
83.451		 84.861
Engangsuddelinger
11.500		 12.260
Julegaver missionærer
12.900		
42.750
			 154.151		185.871
Omkostninger
Personaleomkostninger
218.362		176.356
Administration
58.058		 37.366
Bladet
54.407		 51.901
Foreningsudgifter
48.051		
55.045
			 378.878		320.668
Udgifter i alt		 533.029		
506.539
Resultat før finansielle udgifter		 -77.313		 -65.617
Finansielle indtægter		
7.557		
Finansielle udgifter		 -14.261		

12.938
0

Årets resultat		 -84.017		
-52.679
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Tilgodehavender
942		0
Værdipapirer
180.697		194.957
Likvide beholdninger
283.262		
335.211
Aktiver i alt		 464.901		
530.168

Passiver
Egenkapital
Saldo primo
503.760		 556.439
Årets resultat
-84.017		
-52.679
			 419.743		503.760
Gældsforpligtelser
Skyldig A-skat mm
17.165		 14.308
Feriepengeforpligtelse
14.443		0
Forudbetalt kontingent
13.550		
12.100
			 45.158		 26.408
Passiver i alt		 464.901		
530.168
Revisionspåtegning
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med god
regnskabsskik og gældende lovgivning.
		
		
Ølgod den 24. marts 2015
Allan Østergaard
Poul Thomsen
statsaut. revisor
registreret revisor

Hjertelig tak for alle modtagne gaver!
LMF’s arbejde er båret af frivillige gaver fra medlemmerne og andre bidragydere. Alle disse
gaver gør det muligt at støtte de mange LMF’ere, der arbejder i udlandet som missionærer
eller volontører for kirker og missionsorganisationer. På deres og på de lokale kristnes vegne
bringer vi hermed en hjertelig tak!
Flemming Stidsen
forretningsfører
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Nyt fra kontoret

Fra bestyrelsesmødet i maj
LMF’s bestyrelse afholder ordinære bestyrelsesmøder fire gange om året – i januar, i
april/maj, i juli og i oktober. Mødet i juli afholdes i forbindelse med det årlige sommerstævne. De øvrige møder holdes normalt i
Menighedshuset i Christiansfeld.
Naturligt nok var det økonomien, der
fyldte på mødet den 9. maj. Ikke bare den
sædvanlige gennemgang af, hvordan LMF’s
pengekasse har det lige nu, men først og
fremmest drøftelsen og godkendelsen af det
reviderede regnskab for 2014.
Regnskabet kan ses på side 16-17 her i
bladet.
Flot gaveresultat – større underskud
Det er klart, at med et underskud på godt
84.000 kroner må regnskabet siges at være
»mindre tilfredsstillende«, som det så rammende udtrykkes i revisorsprog.
Underskuddet blev 31.338 kroner større i
2014 end i 2013. Og det, selv om gaveindtægten voksede med næsten 18.000 kroner.
Som forretningsfører må jeg bare sige til
alle jer, der giver: Godt gået! Rigtig mange

tak, fordi I fortsat bærer med. De forskellige
rapporter og glimt fra arbejdet, der bringes
her i bladet, giver forhåbentlig et indtryk af,
at det gør en forskel!
Store engangsudgifter
Som nævnt i sidste nummer af bladet skyldes underskuddet for en stor del en række
engangs-udgifter i forbindelse med skift af
forretningsfører. Det handler blandt andet
om lovpligtige feriepenge og om nogle omlægninger i LMF’s administration.
Ser man bort fra disse udgifter, er det
»nøgne« driftsresultat faktisk bedre i 2014
end i 2013. En række besparelser er sat
i værk, så nu må vi med frimodighed gå
fremad i de opgaver, Gud har lagt hen til
os i LMF.
Flemming Stidsen
Bed for LMF’s bestyrelse!
De kommende bestyrelsesmøder er:
Mandag den 27. juli
Lørdag den 3. oktober

Nyt til missionærlisten

Hjertelig tak for de mange gaver, der er
indgået til LMF i marts og april 2015
– i alt kr. 34.860.
Personlige gaver: kr. 14.660
Gavebreve: kr. 10.200
Kredsgaver og kollekter: kr. 4.340
Øremærkede gaver:
Projekt 5, Victory Association kr. 1.860
Projekt 7. Immanuelshjemmet Phibun kr. 2.000
Projekt 8, Stella Ndyekobora kr. 800
Knud Elmo Knudsens arbejde kr. 1.000

LMF-genbrug
Hvis du ligger inde med ting og sager, som
du har tænkt på at give til genbrug, så var
det måske en ide at tage det med til LMF’s
Sommerstævne i Århus. Så vil vi forsøge at
lave et bord, hvor disse ting kan lægges frem
- og købes!
Det drejer sig ikke om »genbrug« generelt, men kun om det, man kunne kalde
»missionseffekter«. Altså ting, der har med
mission eller med LMF’s arbejde at gøre.
Den enkelte må være indstillet på selv at
tage de ting med igen, som ikke bliver solgt
på stævnet.
Pengene går ubeskåret til LMF’s arbejde!

Tak for en god gave til LMF

Girokonto: +01< 800 0484
Bank: reg.nr. 9860 - konto 892 000 1336

Er du et af de få medlemmer, der endnu
ikke har betalt kontingent for 2015?

På LMF’s hjemmeside, lmfdanmark.
dk finder du blandt andet den opdaterede adresseliste over de missionærer,
der er tilknyttet LMF.

Nye medlemmer
Vi byder velkommen til:
Jonas Høyer Rohde, Qaqortoq, Grønland

Vi mindes
Karin Nolsøe Poulsen
Klaksvik

Jette og Lyle Hall har følgende postadresse: 8454 Lane Dr., Raytown, MO 64138, USA.
Anne-Dorthe og Thomas Moesgaard-Christensen har afsluttet deres arbejde i Peru. De
kom til Danmark i slutningen af maj måned og har indtil videre adressen: c/o Christensen,
Kirkegade 15, Gårslev, 7080 Børkop.
Hannah og Daniel Nygaard Madsen kom ligeledes til Danmark i slutningen af maj efter
at have afsluttet deres arbejde på Zanzibar. De bor Billesborgvej 59 B, 4600 Køge.
Maria og Søren Elmholdt vender tilbage til Danmark i juni. De har adressen Emmasvej
22, 3.th. 8220 Brabrand.
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En god tradition: Nuværende og tidligere missionærer fremsiger Joh 3,16 på hver deres sprog.
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AFSENDER:
LMF
Skolegade 7A
6880 Tarm

LMF’s Sommerstævne er stedet, hvor LMF’ere fra nær og fjern mødes til fællesskab
omkring mission og for at høre nyt om missionsarbejdet. Kom og mød missionærerne!

e 2015

Sommerstævn

Maria og Søren Elmholdt har stået i et
arbejde blandt sigøjnere i Ungarn.

28.-31. juli
rskole
på Aarhus Efte

sions Forening

Lærernes Mis

Mød Connie Meyer
og fr. Pavel og hør dem fortælle om
deres arbejde med HumanCare Russia.

Husk tilmelding senest den 15. juni
Se programmet på www.lmfdanmark.dk

