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Andagt ved Alice Larsen
Da Jesus udvalgte’de
tolv’ disciple, var det
for at de skulle være hos
ham, og for at han kunne
sende dem ud. De skulle
være hos ham og lære
ham at kende, kende
hans hjerte for mennesker, lære at genkende
Alice Larsen
hans stemme, kende hans
vilje, før han kunne sende dem ud, så hans
nærvær kunne gå med dem, og så han ikke
engang senere hen skulle sige: ”Jeg kender
jer ikke!” selvom de havde tjent ham og udført mirakler i hans navn.
Senere udvalgte og udsendte han på samme måde halvfjers andre disciple. Og inden
sin himmelfart befalede han så alle sine disciple at ’gå ud i alverden’, altså ikke kun
til jøderne.
Opgaven var den samme, som hans egen
havde været: at forkynde det glædelige
budskab, at Guds rige var kommet i kraft, at
Himlen berørte jorden, og det umulige var
blevet muligt – og at demonstrere det ved
blandt andet at helbrede syge og drive dæmoner ud. Til den opgave havde de brug for
kraften fra det høje.
Men først skulle de altså være hos ham.
Hvilket enestående privilegium det var at
blive inviteret til at være så tæt på Jesus.
Under den gamle pagt var det kun relativt
få personer forundt at være i Guds nærhed.
Der var for eksempel Enok, som vandrede
med Gud og en dag forsvandt, fordi Gud tog
ham hjem til sig.
Der var Moses, som talte med Gud ansigt
til ansigt, og hvis ansigt derfor strålede, så

han måtte tildække det.
Og der var Elias, som fik lov at se Gud
bagfra og senere blev hentet op til himlen
i en ildvogn. Grunden til, at disse personer
blev så betydningsfulde, var, at de havde
været i Guds nærhed. Det ændrede dem.
For at hjælpe disciplene til at forstå, hvor
nødvendigt det var at leve ham nær, brugte
Jesus et håndgribeligt billede. ”Jeg er vintræet, I er grenene. - Ligesom grenene kun
kan bære frugt, hvis de bliver på vintræet,
sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i
mig. Uden mig kan I slet intet gøre.” Men
han lovede dem også: ”Jeg er med jer alle
dage indtil verdens ende.” Selvom han forlod dem, ville han være dem nær altid og
alle vegne ved sin Ånd.
Det løfte gælder faktisk alle, som tilhører
ham. Og det afhænger ikke af, hvor aktive vi
er i tjenesten med at forkynde evangeliet og
udbrede Guds rige på jorden, eller om det, vi
gør, synes at lykkes. Det afhænger af, at vi
forbliver i ham, lever i hans nærhed, dagligt
’hænger ud’ med ham i Ordet og bønnen.
Vores identitet er ikke i, hvad vi kan udrette,
men i, at vi er i ham. Han er os nær, også når
han tier – eller vi ikke kan høre ham.
”Jeg er med jer alle dage!” Alle dage vil
sige både de gode dage og de dage, vi synes,
ikke er så gode.
Gud udvælger ofte og gerne det, som mennesker regner for svagt, ringe, uegnet, mislykket, det, som ikke er noget særligt, til at
udføre hans gerning!
For da ses det nemlig ganske klart, at det
ikke kunne gøres uden ham, og at det ikke er
os, men ham, som skal have al æren.
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Bestyrelsens hjørne
Ved Grethe Kock
Sommermøte i Norge – ’kendskab gir venskab’!
Midt i juli havde jeg den glæde at være med
til norsk LMF Sommermøte på Risøya Folkehøjskole i skærgården syd for Oslo - et
utroligt smukt sted lige ved havet.
Jeg havde været lidt betænkelig ved mødet
med så mange ukendte mennesker, men det
viste sig, at jeg genkendte en del af deltagerne fra det nordiske sommerstævne i Århus
i 2011, og mine betænkeligheder var helt
unødvendige.
Norsk LMF har ca. 2000 medlemmer, og
vi var i alt ca. 60 personer samlet. Samværet
og fællesskabet var utroligt dejligt, præcist
som vi oplever på et dansk sommerstævne,
og med de velkendte elementer som missio-

Norsk LMF holdt sommermøde på Risøya
Folkehøjskole i skærgården syd for Oslo.
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Sommerstævnet 2014
Referat ved Jørgen Skov Østergaard

nær-mosaik, festaften, offergang, bibeltime,
flaghejsning og fremsigelse af Johannes
3:16. Og ikke mindst de mange gode og berigende samtaler.
Norsk LMF støtter 16 missionærer med
et større beløb, og nogle af disse missionærer var til stede på mødet og fortalte engageret om deres tjeneste. Fra de øvrige var
der brevhilsener, som blev læst op samtidig
med, at der blev vist et billede af dem på
storskærm. Dette gjorde dem meget nærværende.
Norsk LMF har også lært noget af dansk
LMF! Hver morgen på mødet samledes man
for at hejse flaget. Dette er en tradition, som
nordmændene tog med sig hjem efter det
nordiske stævne. Flere deltagere udtrykte
stor taknemmelighed over den måde, som
vi på nordisk møde sørgede sammen med
dem efter tabet af så mange menneskeliv i
Oslo og Utøya d. 22/7-2011.
Norsk LMF har lige skiftet forretningsfører, og det var dejligt at få lov til at hilse på
den nye daglige leder – og sige tak til den
afgående.
Søndag tog vi til en lokal kirke og fejrede
gudstjeneste, hvorefter vi tog på udflugt til
Lysøyar – fire små øer, som er kendt for
utrolig flotte tætbyggede huse.
Søndag aften på stævnet var der finale i
VM i fodbold i Brasilien. Vi sad syv kvinder
og en enkelt mand omkring en lille bærbar
computer-skærm for at følge kampen! Også
hér var der ægte LMF-fællesskab og festlig
stemning. Jeg rejste beriget hjem med nye
venskaber i kufferten.
Se også billedet på bagsiden.

Mandag den 28. juli
Formanden Dorthe Skov Østergaard åbnede
LMF’s Sommerstævne 2014 på Indre Missions Bibelskole i Børkop med ordene fra 1.
Kor 13 ”Men størst er kærligheden”. Fællesskabet er omdrejningspunktet for sommerstævnet. Det fremgår bl.a. i forbindelse med
missionærmosaik.
I årets løb har LMF skiftet forretningsfører, idet Else Marie Larsen valgte at
træde tilbage den 1. maj. Samtidig valgte
Bodil Lanting at stoppe som redaktør på
LMF’s blad. Ny forretningsfører er Flemming Stidsen. Flemming overtager også
det redaktionelle ansvar fra næste nummer
af LMF’s blad. Tak til Else Marie og Bodil
for deres arbejdsindsats og velkommen til
Flemming.
Missionærmosaik
Lone og Winterford Barua, Papua New Guinea, fortalte om missionsarbejdet i Winterfords fødeby Kainde. Her er der bl.a. projek-

LMF’s nye forretningsfører, Flemming
Stidsen, sammen med den tidligere, Else
Marie Larsen.

ter med regnvandsopsamling, sanitets-forbedringer samt undervisning i håndarbejde,
hvor unge piger lærer at hækle.
Ægteparret fik et kald af Gud til at udvide
deres missionsområde med Indonesien. Opgaven består i undervisning af og hjælp til
mange børn på mange forskellige øer. Her
foregår både evangelisering og discipeltræning. Til dette arbejde lånte de en indonesisk
kirke. I Indonesien findes der ca. 900 lokale
sprog.
Nu rejser missionærer fra Papua New Guinea bl.a. på hospitalsskibe, hvor det første
har sejlet siden 2009.
Anne-Lene Olofson, Tanzania:
Kvinderne laver håndarbejde til hjem og
skole, bl. a. skoleuniformer. Afrikanerne elsker lilla tøj, og der blev syet dragter af lilla
stof til Kvindernes internationale Bededag.
En kvinde, Emma, har arbejdet for danske
missionærer i 32 år, og Anne-Lene vil søge
om en fortjenstmedalje for veludført arbejde
i alle disse år til hende.
Parret får nye opgaver, og når de sendes
ud igen, skal Peter fungere som sikkerhedsrepræsentant for Skandinavien i et område
på størrelse med Jylland. Nyt er det også,
at danske og norske missionærer samles i
Arussia.
Der er håb for fremtiden, idet de første
fire drenge har fået deres studentereksamen
fra skolen.
Forbøn ved Grethe Kock.
Aftenen sluttede med andagt ved forretningsfører Flemming Stidsen.
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Sommerstævnet fortsat

Tirsdag den 29. juli 2014
Bibeltime: Mission – Derfor!
Bjørn Ellerbek, der selv er missionærbarn
og nu præst i Vejle, tog afsæt i Missionsbefalingen, som jo lyder ved hver eneste barnedåb i folkekirken.
Den kan let blive en remse, som man blot
lirer af, men den minder os om, at vi har
et ansvar for hinanden og for andres liv. Vi
mennesker kan ikke lide befalinger – heller ikke missionsbefalingen om at gå ud
med evangeliet. Det kunne disciplene heller
ikke, da de tog afsked med Jesus Kristus på
himmelfartsdagen. De havde det nok som
profeterne, der undskyldte sig med deres
manglende talenter og evner.
Og disciplene skulle jo ikke bare gå ind til
naboen og fortælle om Jesus – nej, de skulle
gå helt til verdens ende.
Men DERFOR er det også, at Jesus begynder befalingen med at slå fast, at det er
HAM, der har magten – og slutter med løftet
om at være med dem alle dage. DERFOR
skulle de ikke – og vi
skal ikke – gå ud i alverden i egen kraft,
men i tillid til, at Gud
vil lægge tingene til
rette og udruste til opgaven.
Galleri Bibelland
Om eftermiddagen var
LMF på besøg i Galleri
Bibelland i Brejning
med Mogens og Karin
som vejledere. Vi var
en stor flok, så vi måtte
dele os i to grupper, for
at alle kunne se og høre
med.
Den første gruppe
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fik kage og kaffe, mens den anden gruppe
var til rundvisning og fortælling om de 44
skulpturer af Gert Grube, der er fast udstillet
i Galleri Bibelland.
Det var skønt at høre fra Gert selv, som
kunstneren til de flotte skulpturer om religiøse symboler og store bibelske fortællinger.
Efter i alt en times fremvisning og fortælling ved hver eneste skulptur blev der byttet
rundt, og den næste gruppe kunne få deres
tur til at se, lytte og reflektere.
Vi kunne også nyde malerier af Hakon
Lund Jensen, en kendt billedkunstner og illustrator af bøger. I huset var der også andre
kunstgenrer og bøger, som hver gæst kunne
nyde, opleve, se og skimme igennem.

Jorden rundt med missionærerne
Om aftenen var der ”Jorden rundt med missionærerne”, hvor der var mulighed for at
lytte til noget om håb og arbejde i Indonesien, Holland, Rumænien og Nigeria plus en
andagt som afslutning på dagen.
Stella Christtreu fortalte engageret om sin
glæde over arbejdet
med unge i Holland.
Gennem dette job er
hun blevet vejledt,
og hendes hjerte er
tændt for Indonesien.
Hendes indonesiske
venner og kolleger i
Holland har hjulpet
hende frem til en overbevisning om, at Herren har kaldt hende til
den nye mission ”frontier”. Hun venter nu
på visum for at kunne
komme ind i IndoneEn af Gert Grubes 44 skulpturer på
sien
og starte med et
Galleri Bibelland.

sprogkursus eller på anden vis få indonesisk
sprogundervisning.
Ena og Kjeld Lykke Olesen fortalte i ord
og billeder om deres arbejde i Rumænien,
en præsentation af en anden virkelighed i
Europa.
På PowerPoint kunne vi se de fattige områder, hvor de drev mission, om deres samarbejde med de lokale kirker, om Kjelds store
indsats med renovering og genopbygning af
lokale kirker. Dette har givet en ny forståelse for de lokale folk, at missionsarbejde
ikke kun er at prædike eller fortælle om Jesus, men også at lave praktiske opgaver med
hænderne.
Med hjælp fra Danmark og i samarbejde
med nogle personer, som sender varer til
Rumænien, kunne de udstyre kirken med
møbler: borde, stole, tavler og faciliteter til
gudstjenester og træning. Vi hørte også om
deres arbejde for at støtte folket med deres
kristne tro gennem undervisning, seminarer
og sommerlejre. Der deltager 200 til 300
børn og unge i sommerlejre.
Ena og Kjeld er nu hjemme i Danmark,
men de fortsætter med at arbejde for Rumænien gennem deres kontaktpersoner. Besøg
deres hjemmeside: www.HeartforRomania.
dk
Elisabeth Holtegaard underholdt os med
en beretning om jubilæet i den lutherske
kirke i Nigeria, hvor hun selv var med. Elisabeth har haft et stort arbejde med at udarbejde en jubilæumsbog.
Jubilæet var også et minde om den første danske missionær Brønnum, hvis kone
døde kort efter ankomsten til Nigeria. Klædt
i nigeriansk jubilæumstøj og med begejstring i stemmen tog Elisabeth os med til
festen i Afrika gennem en video, der viste
biskopper, præster og stort kor med deres
pragtfulde kostumer og farver, med dans og

dramatisering af missionærens liv. Festen
var med vagter på grund af terrortruslen i
området. Der var også en stor dansk delegation. Nu venter Elisabeth på det næste
projekt omkring historien for den lutherske
kirke i Nigeria, hvor der skal findes arkivering af de mange tusinde dokumenter, som
hun har sorteret og samlet. Der er også en
opgave med at oversætte jubilæumsbogen
til engelsk, så beretningen kan nå flere.
Bibelskolen og sønderjyderne
Aftenen sluttede med andagt ved Bent Tage
Nielsen, som bragte os tilbage til tiden, da
Børkop Bibelskole blev grundlagt, og med
historisk fortælling om arbejdet for sønderjyderne, som dengang hørte under Tyskland.
Efter første verdenskrig måtte dette lukke,
men det ledte os til erkendelsen af Guds
nærhed og storhed.
Jesus er den, som er grundlægger af skolen
og grundlægger af mission i verden og vores
eget liv. ”Fred være med jer”, sagde han, og
”Gå barmhjertighedsvejen!”
(Referat ved Elizabeth Padillo)
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Sommerstævnet fortsat

Onsdag d. 30. juli 2014
Bibeltime ved Bjørn Ellerbek: ”Kaldet til
mission” ud fra Mt. 14:22-33
Kristenlivet skal ikke bare være ord men
hele vores liv.
Discipelskab er at høre missionskaldet og
reagere på det (Jesus både kalder og sender).
Der er både tale om et engangskald og et
dagligt kald.
Peter fik et første kald (Mt. 4:19), et livskald (Joh. 21:15-16) og et missionskald
(Mt.28:19-20).
Bådturen foregik lige efter bespisningsunderet (disciplene var stressede og udkørte).
På det tidspunkt var Jesus smuttet op på et
bjerg. Disciplene var trætte og alene (formålsløs rejse?), men de adlød.
Peter adlyder Jesu kald. Men han synder,
skriger på hjælp – og bliver grebet af Jesus.
GUD HANDLER STÆRKEST, NÅR VI
ER SVAGEST (magtesløse)!

Stævnedeltagerne nød det fine sommervejr.
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’Missionærer på vej’ ved Tomas og Katrine Larsen
Katrine fortalte, at hun blev frelst som 21årig, herefter fik hun kald til Kina og mødte
Tomas med samme kald. Efter bibelskole
(DTS) på Hawaii fik parret Rosaline, som
er hjertebarn! De oplevede at blive ’80%
skilt!’, herefter kom Gustav.
Nu bor familien i bofællesskab i Borup
ved Randers. Katrine arbejder som sygeplejerske, Tomas er IT-programmør og læser til
lærer.
Gennem familie-DTS har familien været
på missionstur til Fillippinerne. Det satte
nogle tanker i gang om det at være familie,
om enhed, Kina og Israel. Syvårige Rosaline
spurgte: ’Far, hvorfor har du tid til voksne
og ikke til mig?’
Familien var i 2013 i Israel og lærte ’Se indad før I ser udad! Katrine og Thomas måtte
opleve at ’sidde på bagsædet’, at slippe
kontrollen og
lade Jesus
sidde bag rattet’.
Det er Marias
plads (at sidde
ved Jesu fødder og vente
på Hans Ord).
De måtte også
rydde skrivebordet (rejse
let i 2014).
Nu har de
en varm og
god menighed i Assentoft.

Missionsforedrag:
Jens Ole Christensen talte om: ’Missionssituationen i dag set fra maskinrummet - om
en missionsleders valg og dilemmaer’.
- Andre kulturers tolkning af Bibelen kan
åbne vore danske øjne – og hjerter. Andre
kulturers problemer kan fx være globaliseringens indflydelse!
Valg og dilemmaer
Der er ikke kun én brugbar løsning - altid
andre muligheder. Forholdet til hjemlandet
udfordrer bla. i form af forventinger om at
nå unåede og lukke områder!
CON AMORE-projekter - er det personers
eller kirkens ansvar?
Strategier skal angive en RETNING (ikke
gå i deltaljer).
Der skal være balance mellem kaldsbevidsthed og faglighed.
Referat ved Anne-Marie Tinggaard

daktør-af LMF-bladet og TAK til Else Marie
Larsen for forretningsfører-posten i LMF.
Sang: Elizabeth Padillo Olesen fik alle til
at synge Viva, viva … LMF, el Signor, alle
missionærer/ alle landene. Se billedet på
forsiden.
Den lokale menighed er verdens håb
Jens og Elsebeth Fischer-Nielsen rapporterede fra Kvaglund og Bangladesh om den
lokale menighed.
Elsebeth fortalte om arbejdet blandt fremmede ud fra sognekirken i Esbjerg. Kvaglund Kirke har satset på at være en synligt
åben kirke, som vil fremmede. Det blev til
et mad, klæder. Når folk fortæller om deres
egen baggrund, skabes der nysgerrighed og
man undgår fordomme.
En ’tværkulturel præst’ har stået for en

Festaftenen
Mange kom klædt i festdragter fra de forskellige lande!
Dorthe Skov Østergaard sagde TAK til
Bodil Lanting for hendes arbejde som re-

Familien Larsen fortalte om deres kald og
overvejelser om mission og familieliv.

Elsebeth Fischer-Nielsen fortalte om arbejdet blandt nydanskere ud fra Kvaglund
Kirke i Esbjerg.
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ugentlig sprogcafe og en international sommerlejr. Der er et løfte i Esajas 55:5.
Jens fortalte om menighedsudviklingsprogrammet i Bangladesh. Parret blev udsendt
i 2008, da samarbejdet mellem Danmission
og og den lutherske kirke var brudt sammen.
’Bangladesh-kredsen’ med tidligere missionærer tænkte på de menigheder, som ville
lide under missionærernes fravær, og sendte
dem uden om kirkestrukturerne direkte til
menighederne.
Den lokale menighed i Bibelen:
1. Pet. 2:9-10 - Den lokale menighed er udvalgt til at være noget stort.
Ef. 4:7 + 11-13 . Der er fem tjenestegaver.
Mindst én af disse er givet til enhver i menigheden. De fem gaver er: apostel, profet,
evangelist, hyrde, lærer.
Man arbejder ud fra otte principper af Christian Schwarz om ’ Naturlig kirkevækst’.
Et nyt tiltag er Kristendomslejre for 6. – 9.
klasse og seminarer, som ledes af 14 menig-

hedstrænere med teologisk baggrund.
Indsamling
Vi sang ’Vandre i Hans lys/ We are walking
in the light of God’, mens vi indsamlede en
pengegave og hørte teksten fra Mikas bog:
Bring hele tienden til Herrens hus. Iver larsen bad for gaverne.
Herefter sagde missionærerne Joh. 3:16 på
29 forskellige sprog.
Torsdag den 31. juli
Mette og Alex Bjergbæk Klausen, Sierra
Leone, holdt gudstjeneste med teksten fra
Matt 25:31-46.
Jesu ord om verdensdommen, de gode og de
onde. Men det er DET gode og DET onde
i enhver, at vi handler som Jesus befaler os
men i samværet med Gud bliver det en befriende befaling.
Afslutning:”Gå med glæde” ved Mogens
Mogensen: Gud vil glæde sig sammen med
mennesket. Glæden er befriende. Mission
formidler det glædelige budskab om fællesskabet. Det er ikke kun at være sig selv

På festaftenen læste nuværende og tidligere missionærer traditionen tro Joh. 3:16 på 29 sprog.
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nok, de andre er objekter for os. Ikke som
forskelle men som fællesskaber. Der er det
vigtigste. Glæden skaber taknemmelighed.
Ugens program har handlet om Guds glæ-

de - eller vi kan sige taknemmelighed.
”Min glæde skal være i jer”.
(Referat ved Jørgen Skov Østergaard)

Kort nyt fra LMF- missionærer
Peter Stochholm skriver fra Sydafrika
bl.a. om Jesus-film i Shongweni:
Husker du den runde hytte hos Pastor Alfred, hvor vi viste Jesusfilm for to måneder siden? Han var så opmuntret over den
begivenhed, at han arrangerede, at filmen
også skulle vises i en landsby, der hedder
Shongweni Dam. Så der var vi ude en iskold
aften i juli måned.
Denne kirke var også i en rund hytte, men
en ganske stor en. Der var tæt på 100 mennesker tilstede. I Zulukulturen slutter sådan
en aften ikke når ’mødet’ er forbi. – Der skal
først serveres et glas sodavand og en muffin til alle, desuden skal de tilstedeværende
pastorer som regel bænkes ved et bord og
have tilbudt en kop te.
Ca. 30 pastorer og medarbejdere har det
sidste halve år mødtes til en månedlig fæl-

lesskabsaften og en undervisningseftermiddag. Sidste måned besluttede de at gøre
dette fællesskab til en forening, kendt og accepteret af høvding og myndigheder. Navnet blev ’Embo Minister & Church-Workers
Association’.
Personligt har jeg holdt lidt på bremsen
i forbindelse med foreningsdannelsen, da
den slags let fører til stivnede strukturer.
Vores fællesskab skal jo først og fremmest
opbygge relationer og give mulighed for
mentor-forhold. – Men her må jeg gå med
på de lokale pastorers præmisser.
Så i sidste måned var der valg til tillidsposter, og ud over de andre formelle poster
blev jeg opfordret til at være ’Spiritual Advisor’.
Det er en rolle, jeg siger ja til med både
ydmyghed og glæde.

Ingelise og Regin Benner er tilbage i Nigeria efter et ophold i Danmark. Ingelise fortæller om uvidenhed om sygdommen ebola,
bl.a. fik en hel landsby midt om natten besked om at stå op og vaske sig i lunkent vand
med salt i for at undgå at blive syge. I deres
egen kirke er man holdt op med at hilse på
hinanden med håndtryk:
”Tak, om I vil være med til at bede om, at
hysteriet ikke må brede sig, men at man må
tage de forholdsregler, man kan tage. Og at

Gud vil beskytte os.
Den anden dag fandt Regin et vers fra
Salme 91, hvor der i vers 3 og 6 (i den forrige oversættelse) er nævnt ordet ”pest”, og
der står, at Gud vil fri os fra ”ødelæggende
pest”, og vi skal ikke frygte ”pesten, der sniger i mørke”.
Han sagde da til mig: ”Se her er mit vaccinationskort”. Og vi har da heller ikke andet
end Guds hjælp at bero på i sidste ende!”
11

Menighedsarbejde i Jaffo

Signe Thorup takker for rejselegater og fortæller om volontørtjenesten i Israel, hvor
hun og kæresten Conrad arbejdede i Immanuelskirken i Jaffo for Israelsmissionen.
Immanuelkirken ligger på en lille sidevej i
den yngre del af den ellers tusinder år gamle
by Jaffo, som nu hænger sammen med Tel
Aviv. Her har min kæreste Conrad og jeg
stået i en frivillig tjeneste det seneste år. Visionen for menighedsarbejdet er at vise, at
selvom kirkebygningen måske ser fremmed
ud, så er Kirkens Herre alt andet end fremmed for jøderne. Han er deres Messias.
Plads til forskellighed
Immanuelkirkens port åbner seks ud af
ugens syv dage. Den åbner lige ud til gaden
og inviterer enhver forbipasserende til at gå
ind. Her mødes en menighed, der har plads.
Her kan du have et hjem med plads til dine
særheder, din enestående kulturelle bagage,
dine gaver, glæder og udfordringer. Den
meget brogede menighed bindes sammen af
Jesus. Han tager imod os, som vi er.
Dette år har Conrad og jeg haft til opgave
at sætte gode rammer for fællesskabet, at

lytte, lede og opmuntre den enkelte i menigheden. Vi har stået for kirkens gruppe for
unge voksne, undervist i Sabbatskolen, gjort
rent og været praktisk hjælp i kirkens menighedshus og i forbindelse med de øvrige
aktiviteter. Det indebærer bl.a. to ugentlige
gudstjenester, et ugentligt bibelstudie, en
koncert hver tredje uge og et socialt fællesspisningsarrangement hver måned. Herudover har vi også besøgt folk fra menigheden
og været involveret i det lokale studenterarbejde.
I vores sidste uge i Jaffo fik vi bl.a. aflagt
et besøg hos en ældre rumænsk mand, som
vi har besøgt jævnligt. Han kom til tro for
ca. 45 år siden, da han kom til en julekoncert
i kirken.
Holocaust-overlevende i kirken
Ugen bød også på en koncert, hvor 187
mødte op. Størstedelen var lokale, som ellers ingen tilknytning har til kirken. Her

Conrad og Signe sammen med Adrian, som omtales i artiklen. Til venstre Immanuelkirken.
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talte jeg med en 96-årig polsk dame, som
har overlevet holocaust. Det var første gang,
hun var i kirken, og hun var meget opløftet over den overvældende smukke og gode
oplevelse, det havde været for hende denne
aften. Det var fantastisk.
Arbejdet nytter
Gennem vores tjeneste oplever vi at have
fået nye øjne på bibelen, vores egen kultur
og på hvordan vi, på en frugtbar måde, kan
møde andre mennesker.
Vi glæder os over de tilkendegivelser, vi
har fået fra mennesker, for hvem det har be-

tydet noget, at vi har været her og været deres venner. Vi glæder os over at have bidraget til et vigtigt menighedsarbejde i Israel.
Derfor glæder vi os også over Lærernes
Missionsf Forenings støtte til, at det kunne
blive muligt for os. En varm tak lyder der
til alle involverede! Der lyder også en opfordring til fortsat at støtte arbejdet i Immanuelkirken, ikke mindst med jeres forbøn.
Sådan kan troende i Jaffo fortsat blive styrket i deres tro, og endnu flere jøder møde
budskabet om Jesus, deres Messias, som er
kommet for at tage imod dem.

Teologisk førstehjælp i Sierra Leone
Referat fra foredrag på sommerstævnet ved Inger Kramp
Mette og Alex Bjergbæk Klausen fortalte
blandt andet om ”Teologisk førstehjælp i
Sierra Leones regnskove.”
Det er 12 år siden, at den blodige borgerkrig ophørte. Børnesoldaterne og deres
generation mistede deres skolegang. Det er
de ældre, der har uddannelse, og de søger
til byerne.
Den anglikanske kirke, som Mette og Alex
er udsendt til, har derfor brug for teologisk
uddannelse af lægfolket og kirkelederne i de
mange landsbyer i Bo stift. En rundrejse til
landsbymenighederne bekræftede dette, og
de er nu i gang med et større projekt, hvor de
blandt andet uddanner folk til ”læg-læsere”.
Ebola ændrer situationen
Det første hold blev færdige i juni 2014. Undervisningen blev dog forstyrret af udbruddet af sygdommen Ebola.
Mette og Alex påtog sig at rejse rundt til
menighederne for at fortælle om sygdom-

men, som den fattige befolkning har svært
ved at forholde sig til, og smittefaren er derfor meget stor. Kirken rådgiver også om hiv/
aids og malaria og om kvinders rettigheder.
Sjælesorg er også nødvendig for at hele krigens sår.
Mette og Alex, begge teologer, rejste
til Sierra Leone i januar 2013 og afslutter
hjemmeopholdet januar 2015. Udsendt af
”Mission Afrika”.
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Flere vil døbes i Cambodja

Annelise og Axel Rye Clausen er nu på et to måneders ophold i Danmark.
Fra uge 33 og to måneder frem er vi i Danmark.Vi skal rundt i landet og orientere om
arbejdet ved møder. Uge 37 er vi i Vestjylland. Uge 38 i Østjylland og uge 39 i Sønderjylland. Resten af tiden er vi i Nordsjælland.
Vi er glade for at medvirke med orientering
om arbejde og liv her i Cambodja. Ind imellem møderne har vi megen fritid. To måneder i Danmark er et godt og forfriskende
brud i forhold til vor hverdag, og vi glæder os. Ikke mindst til at være sammen med
Margrethe og hendes familie i Humlebæk.

giet uden vores tilstedeværelse.
Nye volontører
De nye volontører, Signe og Maria, kommer
på besøg i weekenden umiddelbart inden
vor afrejse, så vi kan få mulighed for at sætte dem ind i de arbejdsmæssige forhold. De
skal lære sprog resten af måneden i Phnom
Penh sammen med de fire andre volontører,
inden de kommer hertil for alvor.
Når vi rejser, bliver det et længere farvel
til Jacobsens, som er taget til Danmark, når
vi kommer tilbage. Vi ses ikke i fem måneder. Vi har mange gode stunder sammen
med denne familie, så det bliver et savn. Vi
glæder os til at se dem igen med en lille ny
og håber og beder om en vellykket fødsel.

Ti gymnasiepiger bliver døbt
Gymnasiepigerne, der boede på kollegiet i
Grålanj i de tre år, det fandtes, er her i Siem
Reap, hvor de afslutter deres fællesskab med Fire døbt i Phnom Penh
udflugter og seminarer. Ti af dem har til- Der har lige været dåb igen i forbindelse
meldt sig dåben i Church of Siem Reap, der med kollegierne i Phnom Penh, hvor fire
holdes i denne uge. Inden da har de sidste blev døbt.
Bibelskoleundervisningen i Romerbrevet
eksamensdag til studentereksamen. Går den
holder
en længere pause i vort fravær. Kategodt, så de kan gå videre på universitetet,
kismeundervisningen
i landsbyerne lige så.
håber vi at se dem igen på det nye kolleNår
vi
rejser
for
en
tid,
er der mange ”fargium, der åbner til studiestarten.
vel”
og
mange på ”genHuset, vi har lejet til
syn”
at
sige.
Det er en tid,
kollegiebrug, er dejligt,
der
er
lidt
trist,
men også
og lederen Theara, som
en
tid,
hvor
dem,
vi forer ved at anskaffe alt det
lader,
bruger
anledningen
nødvendige til bofællestil at lade os forstå, at de
skabet, virker kompeværdsætter det arbejde,
tent og dygtig.
der gøres, og at de er
Vi har fået etableret en
glade over, at vi kommer
rådgivende komite og er
tilbage og tager fat igen.
nået så langt med forbeDet er vi også!
redelserne, at vi føler
os trygge ved, at de ansvarlige selv kan tage de
næste skridt med kolle- Annelise og Axel Rye Clausen
14

Efteruddannelse i House of Care
Mony og Susanne takker for støtte til arbejdet i House of Care i Cambodja.

I januar bevilgede LMF's bestyrelse 3.000
kr. til House of Care Organisation i henhold
til ansøgning af 2. januar 2014 fra Kim Seng
Mony om støtte til efteruddannelse af frivillige lærere i børneklubber, der yder lektiehjælp, engelsk- og computerundervisning til
elever i fritiden.
Der er ialt blevet afholdt efteruddannelse
for frivillige lærere i 11 børneklubber (ca.
50 lærere) i perioden februar til maj 2014.
Efteruddannelsen har været inddelt i de følgende tre områder:
1) Frivillige lærere har lært, hvordan de
kan forbedre deres undervisning. Lærerne,
som underviser i Khmer (lektiehjælp), er
blevet undervist i, hvordan de også kan bruge disse timer til at lære eleverne om god
moral og adfærd i takt med Cambodja’s kultur og traditioner. Engelsk-lærerne er blevet
undervist i undervisnings-metoder, som sikrer, at eleverne faktisk lærer engelsk og kan
bruge sproget. Computer-lærerne er blevet
undervist i nye funktioner og programmer,
samt hvordan de vedligeholder og beskytter
computerne.
Fælles for alle lærerne er, at de også har
lært, hvordan de kan undervise i borgerop-

lysning på en mere interessant og inspirerende måde.
2) Har haft samtaler og diskussioner med
de frivillige lærere og klubledere om, hvordan de kan sikre, at undervisningen i klubberne forbliver af høj kvalitet, nu hvor klubberne er selvstændige. Gennem disse samtaler har det været vigtigt at hjælpe dem til
selv at indse, hvilke kvalifikationer og evner
de skal se efter hos nye lærere, så klubberne
kan holde niveauet. I disse samtaler har det
også været nyttigt at inddrage forældrene og
lytte til, hvilke krav de har til deres børns
undervisning.
3) Har udleveret flere/nyere undervisningsmaterialer til de frivillige lærere, så de
fortsat har relevante materialer at undervise
fra.
Netværk mellem klubberne
Det er vores opfattelse, at denne efteruddannelse har været meget vigtig for klubberne,
idet de fra 2014 er selvstændige klubber,
men stadig har brug for vejledning, efteruddannelse og inspiration fra House of Care.
Ligeledes har efteruddannelsen medført
et bedre socialt netværk, så lærere fra børneklubberne er blevet knyttet
tættere sammen. Vi håber, at
det vil bidrage til, at klubberne begynder at arbejde mere
sammen paa tværs.
Vi vil derfor sige tusind tak
for de 3.000 kr fra LMF og tak
for jeres interesse i/forbøn for
vort arbejde.
Nogle af de 50 lærere i gang
med deres efteruddannelse.
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Må vi komme klokken 21?
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen skriver fra Piura i Peru
Meget er der sket, siden vi sidst skrev! Og
meget føles stadig nyt.
Vi har nu boet i Piura i mere end et år, og vi
udmattes til stadighed af at tage nye skridt,
gøre ting for første gang og gøre det meste
på spansk. Men vi glæder os over de muligheder, som vi bliver givet, og at mærke, at
udrustningen følger med.

hvad de kan gøre for at komme længere ud.
Til de ugentlige samlinger på universitetet med temasnakke og bibelstudier er der
jævnligt inviteret en ny kammerat med. Bed
gerne for J og J, som på det sidste har været
trofaste og har spørgsmål til troen, og bed
gerne for bestyrelsen.

Farvel og goddag
…er en missionærs og især missionærbørnenes lod. Vi har sagt farvel til vores amerikanske kolleger, som er flyttet tilbage til
Chiclayo, så det nu er os og vores kolleger
Christina og Filip Ambrosen, der står for
kirkeplantning og studenterarbejdet i Piura.
Vi har også netop sagt farvel til vores gode
volontører gennem det seneste halve år: Sigrid Wibe og Rebekka Kjær Jensen, og vi tager i disse dage imod de nye, som er Ruben
og Ruth Elise Hedelund.
Vi har ca. 1½ måned i juli og august,
hvor vi selv må
varetage børnenes undervisning
i dansk, indtil de
nye volontører har
lært spansk og er
klar til opgaven.
Det kræver lidt
planlægning, men
vi glæder os meget
over, at der er unge
mennesker, der har
lyst til at komme
ud og hjælpe os og
børnene. De gør
en forskel!
De studerende har undervisning fra 7-21 og kommer somme tider
’dumpende’ ind hos Anne-Dorthe og Thomas kl. 21.

Må vi komme kl. 21?
… er et spørgsmål vi efterhånden er blevet
vant til. Vi har hjulpet de studerende med at
få sig organiseret med en bestyrelse, og da
universitetet har undervisning fra kl. 7-21
hver dag, kan det være vanskeligt for bestyrelsen at finde et tidspunkt at mødes på.
Derfor mødes de i vores stue som regel
med mindre end et døgns varsel mellem kl.
21-24. Så vi bliver nogle gange lidt søvnige,
men vi nyder deres selskab og tillid. Det er
skønt at se dem tage nye skridt og overveje,
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Ingeborg og Ludvigs skolegang
Ingeborg og Ludvig har nu gået et år på deres peruanske kristne friskole. Selvom de er
blevet gode til spansk, så bliver de udfordret
af den lange skoledag og den peruanske pædagogik og undervisningsform.
Derfor har vi besluttet at tage dem ud af
skolen og i samarbejde med de nye volontører og familien Ambrosen se på, hvordan vi
kan lave en alternativ skoledag for dem med
undervisning på dansk evt. suppleret med
noget online undervisning mm. Det skal vi
finde ud af i løbet af august.
Nye lokaler og nye tider
Siden maj har vi holdt søndagsfejringer i
lejede lokaler i kvarteret Angamos, ikke så
langt fra Ambrosens hus, hvor vi før mødtes.
Vi har kontakt til ca. 5-6 familier, som
kommer jævnligt om søndagen, og vi ønsker
at blive flere. For tiden bruger vi Luthers katekismus som grundlag for vore prædikener
og samtaler, som Thomas og Filip Ambrosen står for. Det er en skrøbelig lille flok,
men vi har endnu ikke haft én søndag med
kun missionærer og volontører, og vi oplever, at folk er glade for at komme.
Lokalet bruger vi også til den engelskundervisning, som vi startede i vores hus i januar. Vi håber at kunne forbinde engelskstuderende med gruppen af kristne studerende
på universitetet og kirkens øvrige aktiviteter. Allerede nu ved vi, at vi her i “vinterferien” i august vil afholde et intensiv kursus
i engelsk og invitere folk i kvarteret til at
komme med og dermed se, hvad kirken er
for noget.
Events
Et nyt projekt bliver Christina og Filips opstart af en børneklub i det område, som kirkens lokale ligger i. I den forbindelse laver
vi en event - sandsynligvis 8. august – hvor

vi vil gå dør til dør og snakke med folk, invitere til børneklub, bibelstudier, søndagsfejringer og engelskundervisning, og så lave
noget fest og halløj i den lokale park. Det
handler om at blive synlig og kendt af beboerne i området.
Peruanerne er vant til at der er mennesker i gadebilledet, der vil have deres opmærksomhed, og vi håber at kunne få gode
relationer med mennesker, vi kan invitere
med i bibelstudiegrupper og til gudstjeneste
- ud over naturligvis en masse børn. Det er
dejligt at kunne gøre noget for anden eller
tredje gang!
Lejre
Vores gamle venner vil vide, at især AnneDorthe er ret pjattet med lejre. Det får vi
heldigvis også afløb for her i Peru. I år har
vi indtil nu deltaget i en lokallejr for studentergrupperne under AGEUP (det peruanske KFS) i Chiclayo, og i slutningen af
juli måned var vores egen gruppe fra Piura
på deres egen første lokallejr i Los Órganos
ved kysten.
Det var en smagsprøve på den store regionale lejr, som de har det logistiske ansvar for, hvor op mod 100 studerende fra
det nordlige Peru kommer på fem dages
lejr i midten af november i Máncora. AnneDorthes lejrplanlægningsgen bed sig selv i
tungen og holdt sig i stramme tøjler, da bestyrelsen kl. 22 1½ uge før lejren begyndte
at planlægge programmet, talerne (som vi to
skulle holde på spansk) og maden.
Opgaven for os er at støtte dem i deres
lederskab uden at overtage opgaverne, og
det gik fint. Det var en fornøjelse at være af
sted med dem! Der var seks af “vores” studerende afsted, og ca. fire-fem nye sluttede
sig til os i Los Órganos - folk som studerer
til dagligt i Piura, men som var hjemme på
ferie. Dejligt med nye kontakter.
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Skal man ikke slå sin kone?
Inge-Marie Roager fortæller, at familien venter barn nr. tre i februar, at de har fået
bedre internet med skype - og at et ægteskabskursus fik uventede kommentarer.
De sidste to lørdage har vi afholdt seminar i
Kiagata for de fire menigheder i Maradalen.
Den 12. juli var det et ægteskabsseminar, og
I skal blot få nogle få for os mærkværdige
kommentarer.
Det er ubibelsk at slå sin kone
Vicebiskoppen Yakobo Msaghaa var inviteret til at undervise, og det gjorde han virkelig godt, så både Simon og jeg nød at lytte
og nok også selv fik en pointe eller to med
os hjem. Efter at have undervist i de bibelske principper for ægteskabet slog han på et
tidspunkt fast, at det ikke er bibelsk at slå sin
kone, da hun ikke er et barn, der skal opdrages, men et voksent, ligeværdigt menneske.
Dette rejste en del kommentarer:
”Hvad så, hvis kvinden virkelig bare selv
har behov for at blive slået lidt indimellem.
Hun føler bare, hun har for meget energi eller rastløshed i kroppen, og det hjælper, hvis
hun bliver slået lidt?”
”Det siges ved brønden, hvor sladderen
går, at en mand ikke elsker sin kone, hvis

Simon, Hanna og Neema med familiens fire
nye kattekillinger.
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han ikke slår hende. En kvinde, der ikke
endnu er blevet slået, går derefter hjem og
provokerer sin mand, indtil han slår hende,
så hun næste dag ved brønden også kan sige,
at hendes mand elsker hende!”
”En kvinde trak sin mand i retten for ikke
at slå hende, som det var hendes ret!”
Lev med Jesus som forbillede
Hvad ville I svare? Msaghaa fortsatte med
at slå de bibelske principper fast. ”Vi skal
ikke lytte til sladderen ved brønden. Vi er
kaldet til at leve et anderledes liv, et kristent
liv med Jesus som forbillede.”
Til sidst er der flere, der beder os om at
fortsætte med at afholde seminarer som dette, så de kan ”vænne” sig til de nye tanker
og begynde at leve det ud.
Det er jo fantastisk, at folk, som lever i et
ægteskab, der langt mere handler om en ren
praktisk foranstaltning for at få arbejdskraft
og afkom, kan sige JA til denne undervisning og faktisk ønske at lære at leve efter
bibelens forbillede.
Fra og med næste nummer
af bladet hedder redaktøren
Flemming Stidsen.
Jeg er rigtig glad for at kunne
overlade bladet til en så kompentent journalist og LMF’er.
Velkommen til, Flemming, og Guds velsignelse over dig og bladet.
Tak til alle for denne gang.
Bodil Lanting
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AFSENDER:
LMF
Skolegade 7A
6880 Tarm

Grethe Kock deltog i det norske LMF stævne. Se Bestyrelsens hjørne side 2.
Yderst til venstre ses Berit og Mehret-Ab fra Addis Abeba.

Flaghejsning er noget, nordmændene har lært af dansk LMF!

