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Af Finn Kier-Hansen
Denne lille indledningsklumme er forret-
ningsførerens talerør! Som han kan bruge 
for godtbefindende. Til hvad som helst.

Denne gang vil han give udtryk for tre 
store glæder:

For det første er påsken i skrivende stund 
godt to uger ude i fremtiden. Jeg aner ikke, 
hvordan den kirkelige markering bliver i 
år. Men jeg ved, at på korset og ved op-
standelsen blev verden forandret til det 
bedre. Derfor fryder og glæder jeg mig 
over denne højtid: Glædelig påske.

Dernæst vil jeg gerne sige til alle jer 
medlemmer, at jeg virkelig og i særdeles-
hed håber, at vi kan mødes til sommer på 
LMF's sommerstævne. Jeg savner at være 
sammen med alle jer, som er rygraden i 
foreningen, medlemmer og missionærer.

Endelig: For mig er samarbejdet med 
Relay Trust virkelig meningsgivende og 
udbytterigt. Det er fantastisk, at jeg gen-
nem Relay Trust er direkte involveret i 
missionsarbejdet sådan hands-on virkeligt.

Jesus, livets kilde!
af Lone Ibsen Barua

Med alle forandringerne vi oplever, er det 
tid til at gå tilbage til det enkle. Her kom-
mer jeg til at tænke på kilden i Salme 23,2: 
»Han leder mig til grønne enge, og fører 
mig til det friske vand.«

Vækkeuret ringer, klokken er allerede 
fem. Så er det tid til morgenkaffe, Bibel og 
notesbog. En ny dag sammen med Herren i 
bevidsthed om, at han ved bedst. Jeg takker 
ham dagligt for, at han ikke lader mig gå 
igennem mere, end jeg kan klare. Det giver 
mig håb. Han minder mig om pauser og 
ferier, som er nødvendige for at tanke op. 
Men mest næres jeg af den daglige nærhed 
hos ham, som giver uendelig fred midt i 
storme, prøvelser og alle angrebene.

Når jeg er helt stille ind for Gud og beder 
efter Hans vilje, oplever jeg at spise af det 
brød, Han giver til sjælen. Drikke af Hans 
friske vand, så jeg aldrig tørster igen. Han 
viser mig detaljerne, når jeg går en tur i na-
turen, og minder mig om, at ikke to blade 
er ens. Det får mig til at tænke på, at han 
har en plan for mit liv. Mine dage er talte, 
Han viser mig fremtiden – et skridt ad gan-
gen. Hans navn er godhed og trofasthed, 
hvilket jeg er dybt taknemmelig for.

Coronaen ramte min datter. Hun var 
dobbelt udsat, og det blev fem ugers kamp 
mod sygdom. Efter to uger blev jeg bedt 
om at hente hende på højskolen, hvor hun 
er elev. Med Guds stav og hans ord blev 
vi vejledt helt ned i detaljer om, hvor og 
hvornår der skulle sprittes af. Ved Guds 
trofasthed blev min datter rask, og vi andre 
undgik at blive smittet. 

Det var de daglige bønner, bibellæsning 
og nadver, der holdt hverdagene sammen 
i den periode. Vi rykkede sammen, og alt 
imens voksede en lifligt duftende blomst 
frem i form af en dejlig eventyrbog med 
bibelske principper. Min datter har båret på 
den i flere år – nu fik hun tid til at skrive 
den ned.

Det bedste ved, at Jesus er min hyrde, er 
at lade mig fylde med hans glæde og fred: 
Så der ikke er plads til frygt. Jeg oplever 
Guds godhed, når jeg træder ud i tro og 
lydighed i de små ting i hverdagen, og 
bliver selv velsignet og båret igennem. Det 
er som et glas koldt vand på en varm som-
merdag. 

Må vi fortsat bygge vores liv på Guds 
ord som det sande fundament i en tid, der 
rokker og ryster. Og må det forberede os 
til, hvad der møder os fremadrettet i livet! 
Men heldigvis kun en dag ad gangen. 

Må Gud velsigne dig! 
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Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 10. april 2021

Ha’ tålmodighed
For nylig så jeg nogle spots på fjernsynet, 
som illustrerer, hvor træt man kan blive af 
alle de nuværende coronarestriktioner. Nu 
har vi levet med corona i et år, og vi læn-
ges efter det gamle liv i et åbnet samfund. 
Pointen i de omtalte tv-spots var, at inden 
åbningen kan lade sig gøre, skal vi væbne 
os med en hel del tålmodighed.

Forsamlingsforbuddet på fem personer 
betyder, at vi ikke kan mødes i Haderslev-
kredsen. Det gælder vel også i de andre 
kredse rundt omkring i landet. Ingen ved, 
hvornår vi kan mødes igen. Nogle savner 
det rigtig meget, og usikkerheden slider på 
vores tålmodighed. 

Heller ikke i bestyrelsen har vi kunnet 
holde møder som planlagt. Det er godt, at 
man kan mødes online, men dette er ikke 
er det mest ideelle.

Mange ting i samfundet er gået i stå, men 
det er LMF langtfra. En stor tak til Finn for 
engagement og arbejdsindsats for forenin-
gen. Det er dejligt at mærke, at det ikke 
kun er en arbejdsopgave, men også en hjer-
tesag for ham. Han har været i kontakt med 
Foreningen for Kristne Friskoler og nogle 
friskoler i Nordjylland. Alt sammen for at 
gøre opmærksom på LMF’s eksistens. Han 

Af Peter Lanting,  
bestyrelsesmedlem

havde aftaler om at besøge disse skoler, 
men det måtte desværre også aflyses. Fra 
bestyrelsens side er der særlig fokus på 
at besøge friskoler for at komme i direkte 
kontakt med medarbejderne på skolerne. 

Samarbejdet med Relay Trust, der også 
er en del af Finns opgaver, giver en god 
indtægt til foreningen. Finn er blevet bedt 
om at udvikle en organisationsmanuel, 
hvilket han er rigtig glad for at gøre.

Det er ikke nogen hemmelighed, at 
kredsarbejdet i Danmark har det svært. 
Nogle kredse er blevet nedlagt, og de sid-
der inde med en hel del historisk materiale. 
LMF har en rig historie, der er værd at 
bevare. Det betyder ikke, at alt materialet 
skal stakkes væk i papkasser på et loft. Det 
er bestyrelsens ønske at gennemgå mate-
rialet og digitalisere det, der har værdi. For 
at kunne gøre dette, er der brug for jeres 
hjælp. Du kan læse mere om det i på side 
19.

Foråret er over os, og nu er der ikke 
længe til sommeren. Med vaccinationspro-
grammet i fuld gang forventer og planlæg-
ger bestyrelsen et sommerstævne fra den 
7.-10. juli i Middelfart (se midtersiderne). 
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer 
igen. Det bliver dejligt at kunne mødes 
ansigt til ansigt. Men inden da: Ha’ tålmo-
dighed. Guds fred!

Tak fra Honduras
Af Cathrine Sørensen, »Youth for Honduras«

Så er vi endelig i gang! I januar 2020 mod-
tog »Youth for Honduras« støtte fra LMF 
til at samarbejde med psykologi- og social-
rådgiverstuderende fra universitetet UNAH 
i hovedstaden Tegucigalpa.

De studerende skulle sidste år have 
gennemført deres sidste praktikperiode i 
»Youth for Honduras«, men så kom co-
vid-19. Epidemien har stadig godt fat i 
Honduras, men praktikforløb er nu tilladt 
for studerende, som venter på at gennem-
føre praktik for at blive færdiguddannet.

Vi hjælper ni studerende til at blive dyg-
tige inden for deres område. Vores egent-
lige målgruppe er ikke universitetsstude-
rende, men unge fra børnehjem. Men efter 
en del års erfaring med nyuddannede har vi 
erkendt, at de kommer ud fra universitetet 
med deres titel i hånden, men uden at være 
klar til at varetage et selvstændigt arbejde. 

Da vi også ser, at børnehjemmene sta-
dig ikke, trods forsøg på træning, formår 
at løfte opgaven med at forberede deres 
unge beboere til at flytte fra hjemmet, har 
vi koblet de to problematikker sammen og 
lavet en løsning for begge grupper.

Det gør vi så
Ansatte såvel som studerende tager på lejr 
og isolerer os i 12 dage i marts: Dermed 
sikrer vi, at de studerende ikke bringer 
smitte med ind på børnehjemmene, som 
det seneste år har været lukket for omver-
denen. Dagene i lejren vil vi bruge på at 
lære hinanden at kende og få klargjort de 
studerende på den spændende praktik, der 
venter dem.

Vi udruster de studerende til at tage ud 

og arbejde med udslusning på børnehjem-
mene. Dette vil sikre, at de unge beboere-
bliver klar til livet ude i samfundet, når de 
engang skal flytte fra børnehjemmet. 

Blandt andet underviser vi de studerende 
i børnekonventionen, trauma og andre vig-
tige emner, så de studerende kan begynde 
deres professionelle karriere bedre forbe-
redte.

Vi samarbejder med den honduranske 
børneforsorg, som certifiserer de studeren-
de indenfor børne- og ungeområdet. 

Dette setup vil give de studerende mulig-
hed for at søge arbejde på et af de 179 bør-
nehjem, der er i Honduras, og børnehjem-
mene vil få bedre kvalificeret personale. 

Online udslusningsmateriale
To af de studerende bliver hos os på kon-
toret, hvor deres hovedopgave bliver at 
filme og lave onlineworkshops med vores 
udslusningsmateriale »Livsformation« for 
de mange børnehjem, som stadig er lukket 
ned grundet pandemien.
Har I lyst til at vide mere om hvad de stu-
derende tænker om deres praktik hos os 
og deres drømme, så kig forbi vores hjem-
meside:  
https://transitionhonduras.org/first-students/ 
Tak for jeres støtte og for altid at opmuntre 
os i vores arbejde.

Undervisning i brug af medier
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Af Dorthe og Cornel Pascu, Onesti, 
Rumænien

For et par år siden fik vi kontakt med en 
dejlig romafamilie fra byen Târgu Ocna, 
som ligger cirka 20 minutters kørsel fra 
Onesti. Vi kunne tydeligt mærke, at de var 
troende og gerne ville følge Jesus. 

Familien består af omtrent 20 børn og 
voksne, som bor meget primitivt under 
samme tag. Det er ikke let, for ingen af 
dem har fast arbejde. Men de har noget, 
som mange ikke har: En stor kærlighed og 
passion for Jesus. 

Deres største ønske er at forkynde evan-
geliet blandt romafolket og bygge en kirke, 
hvor de kan samles til gudstjeneste. 

Forvandling i Poduri
Kort efter, at vi fik kontakt med dem, in-
viterede vi dem til et møde i vores telt i 
Poduri. De blev meget opmuntrede over at 

se så mange mennesker, som er kommet til 
tro her. 

Ingen af Poduris indbyggere kendte 
Jesus personligt, før vi kom til landsbyen. 
Men Gud har forandret manges liv fuld-
stændigt.

Holder huset?
Således har vi lært familien fra Târgu Ocna 
bedre at kende, og vi støtter dem, så godt 
vi kan. Vi har besøgt dem i deres hjem, vi 
har hjulpet dem på forskellige måder, og vi 
har holdt flere evangeliske møder sammen 
med dem. 

En aften holdt vi et møde på første sal 
i deres hus. Der var så mange, at vi blev 
bange for, at gulvet ikke kunne holde. Men 
Gud beskyttede os, og vi var meget glade 
for at se flere blive berørt af Jesus. 

Når romafolket tager imod Jesus, så er 
der virkelig fest, og musikken er altid me-
get høj.

Vækkelse blandt romaer
Vi kender flere steder i vores område, hvor 
der er vækkelse især blandt romafolket. I 
de sidste 10 år er der blevet plantet flere 
menigheder, som vokser. 

Men der er meget brug for undervisning 
og menneskelige ressourcer. På grund af 
fattigdommen er det let at samle folk til et 
møde, men efterfølgende er det vigtigt at 
undervise i Guds ord og gøre dem til Jesu 
disciple. 

Det tager tid og kræver kristne mate-
rialer. Desværre er der stadigvæk voksne, 
som ikke kan læse, men vi har oplevet 
hvordan mange, ved at få en bibel, har lært 
at læse. 

Støtte til uddeling af Guds ord
I denne anledning vi vil gerne takke LMF 
for økonomisk støtte til arbejdet. Vi er 
meget taknemlige for, at vi har kunnet 
aflevere bibler til mange børn og hjælpe 
voksne med forskellige kristne materialer. 
Det er helt fantastisk, og på vegne af dem 
allesammen takker vi for hjælpen. 

Udbredelse af Guds ord Børnebibeluddeling

I december 2020 holdt vi en stor jule-
fest i Târgu Ocna for omkring 80 børn. 
Festen blev holdt i den nye kirkebygning 
som romafamilien i tro begyndte at bygge 
sidste år. Flere voksne fra familien rejste 
til Sverige i tre måneder for at arbejde 
midlertidigt, og med de indtjente penge 
påbegyndte de byggeriet. 

Sidste sommer blev forældrene i famili-
en smittet med Coronavirus og var indlagt 
på sygehuset i Onesti i flere uger. Konen 
kom hjem til børnene igen, men manden, 
som var præst, døde. Vi har været bekym-
ret for, hvad der ville komme til at ske med 
arbejdet og menigheden, men det er godt 
at se, at Gud rejser andre til tjeneste. Vi 
har forsat et godt samarbejde og ønsker at 
inspirere dem. 

Vi planlægger flere ledersamlinger i 
årets løb for dem, som ønsker at tjene. Vi 
håber, at der også vil komme deltagere fra 
Târgu Ocna, som bliver udrustet til tjene-
ste. 

Vi føler os meget privilegerede over at 
få lov til at være i Rumænien og være med 
til at gøre en forskel. Sperantamenigheden 
i Onesti vokser og udvikler sig positivt, 
som det også sker for romamenighederne i 
Poduri, Târgu Ogna, Cont og Caiuti. Selv 
om det har været en svær periode med 
Coronavirus for os som familie, har Gud 
været med os, og vi har det godt nu. 

Endnu engang tak for jeres forbøn og 
støtte. Vi ønsker jer Guds rige velsignelse.

Fra mødet på første sal ...

Romakirken i Târgu Ocna. Cornel Pascu ses til venstre
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Hvad er LAMB?
»LAMB - Integrated Rural Health and 
Development« (www.lambproject.org) er 
en sundheds- og udviklingsorganisation. 
I den nordvestlige Bangladesh etablerede 
Santalmissionen en luthersk kirke for 150 
år siden. 

Amerikanske missionærer stiftede efter 
Bangladesh’ selvstændighed i 1971 et 
sundhedsarbejde med sygehus, klinikker 
og sidenhen undervisning og forsknings-
afdeling. Jeg, Christian Vestergaard, fik 
lov til at være med til at grundlægge sko-
len, da jeg kom til LAMB i 1995. 

Skolen er med til at gøre det muligt for 
familier at bosætte sig her i verdens cen-
trum (langt fra storbyer og dyre skoler).

Vi forsøger at bygge en skole der af-
spejler de værdier og den vision, LAMB 
har om, at alle må have liv i overflod (se 
Johannesevangeliet 10,10). Visionen er 
blandt andet at se fattige og undertrykte 
på lige fod med de rige. 

Vi arbejder for, at alle skal have adgang 
til undervisning af så høj kvalitet, at de 
rige vælger det, og høj nok til at løfte dem 
med lavest status op og ud af fattigdom.

Af Christian Vestergaard, Bangladesh

Coronapandemien har forårsaget udfordrin-
ger for hele verden. Det er en velsignelse at 
få lov til at bidrage til at gøre det lidt lettere 
for nogen.

Da skoler over hele verden lukkede i 
marts sidste år, lukkede skoler i Bangladesh 
også. Regeringen har endelig bekendtgjort, 
at skoler kan åbne den 30. marts. LAMB-
skolens elever må dog vente, indtil vi har 
fejret påske. 

Fra klasse- til onlineundervisning
Da pandemien lukkede LAMB-skolen, 
sendte vi skolematerialer hjem til eleverne 
hver uge. Så ringede lærerne rundt for at 
forklare, hvad børnene skulle gøre. Mange 
familier kunne ikke komme for at hente 
materialerne. 

Så vi begyndte at gøre materialerne til-
gængelige online. Dermed opstod behovet 
for at sikre, at så mange elever som mulig 
kunne være online. 

En del familier havde allerede smartpho-
nes. Desuden fik LAMB-skolen doneret 
tablets fra et afsluttet udviklingsprojekt til 
at give en til de fleste af de familier, der 
ikke i forvejen ejede en. To gaver fra Sankt 
Hans kirke i Odense og Hjordkær kirke ved 
Aabenraa bidrog til at købe yderligere fire 
tablets. Dermed gik kabalen op. 

I en tid hvor mange familier havde min-
dre at gøre med, var udgiften til internet en 
stor byrde for nogen. Her gjorde en gave 
fra LMF på 3.000 kroner rigtig godt. Vi 
kunne give nok til en måneds forbrug til 23 
familier i november, og lidt mindre til 37 
familier i januar og 36 i februar. Tusind tak 
for den fine gave.

Skolens medarbejdere skulle også lære at 
bruge internettet til undervisning. Der skul-
le laves eller findes materialer, der egnede 
sig. Og der skulle findes gode kommunika-
tionsplatforme. Facebook og Zoom stillede 
deres system til rådighed. Zoom blev et 
godt redskab for os, og vi fik efterhånden 
kontakt til de fleste af vore elever. 

Internettets fælder
Facebook og YouTube blev lidt af en fælde 
for en del af vore elever. De skulle lære 
ikke at bruge al deres data på computerspil 
og videoer. 

Derfor var det en stor lettelse at blive 
godkendt til at bruge »Google Classroom«, 
hvor der ikke er reklamer, og hvor hver 
video ikke bliver fulgt af en uendelig strøm 
af forslag til, hvad man også kan se.

Vi kommer til at fortsætte med at bruge 
internettet, også når eleverne kommer til-

Om at drive skole i Rangpur i Bangladesh i coronatiden
bage. En af de velsignelser, vi har fået, er 
en række volontører, der har taget timer 
for os fra hovedstaden, Dhaka, fra Indien, 
England, USA og New Zealand. Hvis du 
har lyst til en udfordring, er der altid plads 
til flere, skriv gerne på engelsk til  
admin@lambschoolbangladesh.org.

Virkelig frie
Mange bangladeshiske børn har haft det 
utrolig svært dette år. Mindst en af vore 
elever var bogstavelig talt ikke udenfor en 
dør i over seks måneder; om han har været 
det igen siden, ved jeg ikke med sikkerhed. 

Jesu programerklæring i Lukas 4 om at 
sætte (fanger) i frihed har fået ny mening, 
og vi er taknemmelige for jeres støtte og 
forbøn, som er med til at gøre det muligt 
for os at være en del af dette frihedsar-
bejde. Bed om, at vore elever må blive 
virkeligt frie.
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LMF-kredsene og deres missionærer
LMF har en række kredse fordelt ud over 
landet. Kredsene mødes som regel en gang 
om måneden. Ofte er der besøg af en mis-
sionær eller volontør, man læser breve fra 
missionærer, og beder for dem. Program for 
de enkelte kredse findes på LMF’s hjemme-
side: https://lmfdanmark.dk/arrangementer

ANS 
Ellen Lauritsen, Ingemannsvej 23,  
8850 Bjerringbro
tlf. 86 68 42 95,  
mail: ellenlauritsen@mail.dk
Missionærer: Lone & Winterford Barua, 
Lisbeth & Søren Hansen, Anne & Brighton 
Juel Katabaro, Cathrine Sørensen & 
Mayron Mejia, Meifrið & Bryan Mahend-
ran, Charlotte Bech

ESBJERG
Kontakt: Karen Ingrid Thing,  
Elmegade 1D, 6740 Bramming
tlf. 29 44 50 75,  
mail: kareningridthing@gmail.com
Missionærer: Ruth og Philip Bach-Svend-
sen, Tabitha og Torkild Jensen, Knud Elmo 
Knudsen

HADERSLEV
Laila Hansen, Thorsvej 22, 6100 Haderslev
tlf. 74 52 69 19,  
mail: lailakhansen@outlook.dk
Missionærer: Lotte og Bjarne Carlsen, 
Dina og Henrik Borch Jacobsen, Stine og 
Rasmus Roager, Berit Østby og Mehret-Ab 
Beraki

KØBENHAVN
Dorthe Skov-Østergaard.  
Rødlersvej 37, 2990 Nivå
tlf. 29 46 51 10,  
mail: skov.oestergaard@privat.dk 
Missionærer: Rebekka og Thomas Kjær, 
Stine H. Pedersen, Elisabeth og David 
Serner, Christian M. Hermansen, Lise og 
Frederik Berggren Smidt, Mia og Michael 
Toldam Korsgaard.

LEMVIG
Kontakt: Elisabeth Hejbøl,  
Vestergade 151. 7620 Lemvig
tlf. 97 89 11 35 & 23 96 11 75  
mail: elhejbol@gmail.com
Missionærer: Janice og Mads Refshauge 
Jakobsen, Christian Vestergaard

SKJERN
Agnete Mouridsen, Solvænget 12,  
6900 Skjern, 
tlf. 97 36 21 77,  
mail: agnete-mouridsen@outlook.com
Missionærer: Mirjam Karen og Per 
Bjerre, Rasmus Kjær Jensen, Lea Kjeldsen, 
Mette og Alex Bjergbæk Klausen, Monica 
og Simon Kronborg

SLAGELSE
Sonja Jørgensen, Harevænget 24,  
4200 Slagelse 
tlf. 58 52 54 65,  
mail: sonjalaura24@gmail.com 
Missionærer: Stella Christtreu, Susanne 
Tjagvad Madsen og Kim Seng Mony,  
Lisbeth og Kurt Terp, Anne-Marie  
Lauenstein og Louis W. Møllerfors

ÅRHUS 
Edel Brus Mikkelsen, Tirstrupvej 22,1. 
8240 Risskov
tlf. 86 36 13 45, 
mail: edelbrusmikkelsen@gmail.com
Missionærer: Jette og Lyle Hall, Susanne 
og Leif Madsen, Birgitte og Søren Peder-
sen, Joel Zakarias Dam

LØGUMKLOSTER
Kontakt: Bente Krarup Sørensen, 
Holmpladsen 15, 6240 Løgumkloster
tlf. 75 92 00 70, 
mail: bente.ks@dukamail.dk
Missionærer: Kirsten Solveig Larsen og 
Raimundo Nonato Valentim Pinheiro

THISTED
Kontakt: Anne Marie Ranneries, 
Dr. Louise Gade 12B, 7000 Thisted
tlf: 97 97 70 72, 
mail: amranneries@gmail.com
Missionærer: Dorthe og Cornel Pascu

FÆRØERNE: 
Kontakt: Jorun Eid Johannesen,  
Rættarvegur 18, FO-695 Hellurnar
mail: jorun.eid.johannesen@skulin.fo
Missionærer: Elisabeth Poulsen

Bemærk følgende:
Kontakt foran et navn angiver, at kredsen 
ikke er aktiv, men personen, hvis navn 
står ved kredsen, varetager forbindelsen til 
kredsens missionærer.
Ellen Lauritsen (se Ans-kredsen) er kon-
taktperson til kredsene. Hun er altid villig 
til at hjælpe, hvis du mangler svar ...
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LMFs sommerstævne
7.-10. juli 2021

Severin – Middelfart

Onsdag den 7. juli
14.00 Ankomst og indkvartering
15.00 Eftermiddagskaffe
16.00 Åbningsmøde: Velkomst og  
 præsentation 
18.00 Middag
19.30 Missionærmosaik, 
 Aftenkaffe

Torsdag den 8. juli
08.00 Flaghejsning og morgenmad
09.00 Bibeltime ved Bodil Lanting
10.15 Pausekaffe
10.30 Foredrag ved Inger Cherka
12.00 Frokost
13:00 Mulighed for fælles gåtur
15.00 Eftermiddagskaffe 
15.30 Generalforsamling
18.00 Middag
19.30 Missionærmosaik, aftenskaffe

Fredag den 9. juli
08.00 Flaghejsning og morgenmad
09.00 Bibeltime ved Bodil Lanting
10.15 Pausekaffe
10.30 Missionærforedrag ved Henrik  
 Sonne Pedersen, DMR
12.00 Frokost
13.00 Mulighed for udflugt, nærmere  
 information følger
15.00 Eftermiddagskaffe 
15.30 Samværstid
18.00 Festmiddag
19.30 Festaften, taler: Jens Peter  
 Rejkjær, BDM. Aftenskaffe

Lørdag den 10. juli
08.00 Flaghejsning og morgenmad
10.00 »Gå med glæde«-gudstjeneste
12.00 Frokost – herefter afrejse

Ret til ændringer forbeholdes

Program for sommerstævnet 2021
Et mere detaljeret program fremsendes til alle deltagere i midten af juni.

Deltagerpris afhænger af værelsestype

Enkeltværelse  kr. 3.950
Dobbeltværelse  kr. 3.750 
Enkeltdøgn  kr. 1.500 
Enkeltdage uden overnat. kr.    750 

LMF-missionærer på orlov samt pædagog- 
og lærerstuderende deltager gratis.

Praktiske oplysninger

Stævnets adresse er:
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Tilmelding senest tirsdag den 1. juni 
Den letteste måde at tilmelde sig stævnet 
er via LMF's hjemmeside: 
https://lmfdanmark.dk/sommerstaevne

Alternativt kan du sende en email eller et 
brev til LMF's kontor 

Husk at angive, om der ønskes enkelt- el-
ler dobbeltværelse. For deltagere, som ikke 
er par, kan dobbeltværelse kun vælges, hvis 
man har aftalt at dele værelse med en anden 
deltager. Dette bedes anført i tilmeldingen. 

Ved særlige behov med hensyn til kost 
eller handicapvenlighed, bedes det ligele-
des anført i tilmeldingen.

Send tilmelding til:
kontor@lmfdanmark.dk
eller
LMF, Hammelmosevej 6, 9382 Tylstrup

Online sommerstævneinformation  
og -tilmelding

Du kan finde mere information, opdateret program og tilmeldingsmulighed på 
LMF's hjemmeside: https://lmfdanmark.dk/sommerstaevne/

Du er også meget velkommen til at kontakte kontoret med spørgsmål

Tilmeldingsfrist tirsdag den 1. juni
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Julen 2020 på Aasiaat Sømandhjem
I receptionen på sømandshjemmet står et 
juletræ. Et juletræ, der sættes op 1. decem-
ber kun med lys på. Vi inviterer nemlig by-
ens børn til at komme og aflevere et stykke 
julepynt til vores juletræ og så få en lille 
julegave med hjem. Til stor glæde for både 
børnene og os, der normalt har vores gang 
her på stedet. 

I december 2020 blev det 
muligt at lave en hel kreapose 
til børnene med tuscher, teg-
ninger, slik, lidt forskellige fa-
milieaktiviteter til juledagene 
og ikke mindst juleevangeliet 
både på dansk og grønlandsk. 

Det skyldtes støtte fra LMF. 
Vi havde søgt midler til et 
børnekor, men på grund af 
covid-19 i Aasiaat, hvor der 
pludselig opstod risiko for fri 
smitte i byen, måtte vi des-
værre se disse planer forsvin-
der mellem fingrene på os. 

Heldigvis fik vi så lov til at 
bruge midlerne til andre akti-
viteter for børn, og det sætter 
vi stor pris på. 

Lørdag den 12. december 
fik vi lejlighed til at uddele 
ekstra mange kreaposer, fordi 
vi den dag havde en juleklip-
pedag på sømandshjemmet i 
cafeteriet.

Vi havde egentlig troet, at det mest var 
børn, der kom og deltog. Men det var hele 
familien, som fandt vej ned til os, og store 
som små hyggede sig med at flette jule-
stjerner og julehjerter i alle afskygninger. 

Vi glæder os altid, når vi på den måde 
kan være rammen for det gode familieliv. 

Fastelavn 2021 på Aasiaat Sømandhjem
Solen stiger langsomt op over de bagved-
liggende fjelde. De seneste uger har solen 
fået mere magt, og dagens længde øges 
med hastige skridt. Lyset breder sig – for-
årsmånederne ligger om hjørnet og venter. 
Februar er allerede godt i gang, og med sig 
bringer februar ofte en gammel tradition – 
fasten. 

De 40 dages faste op til påske er for de 
flestes vedkommende en afskaffet tradition, 
men fastelavn har tiden til trods formået at 
hænge ved. 

Det er en festlig begivenhed, der for 
mange indebærer fastelavnsboller, at slå 
katten af tønden samt farverige udklædnin-
ger. 

En begivenhed vi, på Sømandshjemmet, 
gerne ville markere og gøre festlig for de 
lokale børn og barnlige sjæle i byen. Arran-
gementet blev i ugerne op til afholdelsen 
stablet på benene med hjælp fra flere for-
skellige samarbejdspartnere, hvor en særlig 
tak lyder til LMF. 

Fastelavnstønderne var hængt op og bat-
tene fundet frem, da de første begyndte 

at komme. Børn i festlige udklædninger 
med forældre og bedsteforældre – humø-
ret var allerede højt. Varm kakao og lune 
fastelavnsboller var fundet frem og kunne 
hjælpe mod februarkulden. Konge- og 
dronningekroner stod klar til at blive sat på 
de retmæssige hoveder. 

Køen af ivrige børn voksede stødt, og 
forhåbningen om at kunne blive kattedron-
ning eller -konge spirede langsomt frem 
blandt de energifyldte børn i takt med de 
gradvist mere ødelagte tønder. Battet blev 
slået hårdt imod tønden, men den gik endnu 
ikke helt i stykker. 

De let flækkede træstykker, der udgjorde 
tønden, hang stadig fast ved metalringene. 
Det næste barn i køen gik ivrigt frem mod 
tønden med battet løftet – slaget ramte, 
træet bukkede, og tønden gav efter. Bunden 
røg ud, hvorved tøndens indhold faldt mod 
jorden. Slikposerne lå kun kort på jorden, 
inden børnene fornøjeligt løb hen for at 
få hver sin slikpose. De næste tønder blev 
hængt op, men led alle samme skæbne til 
de begejstrede børn. 

Nyt fra det 
høje nord ...
Af Lisbeth og Søren Hansen samt Benjamin Rahbek, Sømandsmissionen, Grønland
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Af Mette og Alex Bjergbæk Klausen

Al forandring begynder med os selv. Vi kan 
ikke bare se passivt til og forvente, at Gud 
på mirakuløs vis griber ind. Vi er sendt ud i 
verden for at være Guds mirakel for andre 
mennesker og for at vidne om Guds kær-
lighed til os og til hele skaberværket. 

Det er egentlig meget enkelt, og alligevel 
bliver det så kompliceret. Vi hænger alt for 
ofte fast i ord som den traditionelle formid-
lingsform. Men hvordan kan vi overhove-
det formidle Guds kærlighed gennem ord? 
Følelser skal udtrykkes med mere end ord. 
Der skal handling bag ordene. Handling 
som afspejler det hjerte, der banker i os. 

Til de vanskeligste egne
Siden vi i 2016 etablerede Relay Trust, har 
vi fokuseret på de kirkeledere, som bærer 

evangeliet i nogle af de vanskeligste egne 
af verden. De har ikke den fornødne teolo-
giske træning eller oplæring til at gøre det, 
de gør. 

Men de følger deres kald, og de har et 
stort ansvar. De har brug for at blive støttet 
i deres opgave, og de har brug for træning, 
så de kan blive endnu bedre til at forkynde 
evangeliet i ord og handling. 

I Relay Trust arbejder vi med transfor-
mativ læring. Vi ønsker at arbejde med 
læring, som skaber forandring i det enkelte 
menneskes liv. Vi mener, at læring bør tale 
til hoved, hjerte og hænder.

Viden skal føre til forvandling af hjertet, 
som igen skal få os til at ændre adfærd 
og handle anderledes over for vores med-
mennesker og verden omkring os. Derfor 
ønsker vi, at alle de materialer, vi arbejder 
med, taler til hoved, hjerte og hænder. 

Timothy Leadership Training
Vi har igennem det seneste år haft et tæt 
samarbejde med en amerikansk-canadisk 
organisation, som hedder »Timothy Lea-
dership Training«. I samarbejde har vi ud-
viklet to kurser. 

Det første kursus »Elsk din næste« er en 
direkte respons til coronapandemien. Det 
andet kursus »Guds uendelige kærlighed«, 
som har premiere netop nu, har en mere 
generel tilgang til krisehåndtering, og kan 
derfor bruges i forbindelse med andre lig-
nende kriser. 

Kurserne kræver ikke særlige forudsæt-
ninger for at deltage. Diskussionerne kan 
foregå på mange niveauer, afhængig af del-
tagernes uddannelsesmæssige og kulturelle 
baggrund. Det er styrken ved kurserne, at 
de kan få deres eget liv gennem de samta-
ler, som deltagerne har med hinanden. 

WhatsApp som undervisningsplatform
Vi har brugt WhatsApp (et socialt medie, 
især anvendt på smartphones) til at levere 
kursusmaterialerne til deltagerne. På den 
måde har de haft mulighed for at deltage 
dér, hvor de 
befinder sig, 
og være med 
til at skabe 
positiv foran-
dring i deres 
lokalsamfund 
gennem de 
handleplaner, 
som er en 
vigtig del af 
kurserne.

Deltagerne 
arbejder sam-
men i mindre 
grupper, som 
er koordine-

Læring er for hoved, hjerte og hænder

ret af en gruppeleder. Konceptet med en 
blanding af digital læring og gruppestudier 
kalder vi »digitalt understøttet gruppebase-
ret læring”.

Det er et koncept, som vi er i gang med 
at udvikle, og som bliver vores model til at 
levere undervisningsmateriale til træning 
af fremtidens kirkeledere og præster. 

Vi har indtil videre leveret kurserne til 
en lang række lande: Guinea, Sierra Leone, 
Ghana, Togo, Cameroun, DR Congo og 
Tanzania. Det har været spændende at 
opleve den store interesse, og det har inspi-
reret os til at tænke anderledes om fremti-
dens kurser. 

Vi vil gerne sige tak til alle, som har støt-
tet vores arbejde. Der er et stort behov, og 
vores team har brug for flere ressourcer, 
hvis det skal løfte opgaven. 

Vi sender nyhedsopdateringer på mail, 
hver eneste måned, og det er muligt at til-
melde sig ved at sende en e-mail direkte til 
Alex: abk@relaytrust.org. 

Samarbejdet med LMF 
Relay Trust samarbejder med LMF på flere 
måder:
● Et DMRU-støttet partnerskabsprojekt er 
stadig i gang, stærkt forsinket af corona.
● Relay Trust køber arbejdstid hos LMF til 
udvikling af en organisationsmanual.
● Endelig søger Relay Tust en oversætter 
fra engelsk til dansk (opgave: nyheds-
mails). Kontakt Alex, hvis du har interesse 
for at hjælpe med i en spændende tid.
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Hvad gør vi med vores arkivmateriale?
LMF's bestyrelse er fra flere medlemmer 
blevet spurgt, hvad man skal gøre med ar-
kivmateriale og arkivalier, når eksempelvis 
kredse lukker.

Bestyrelsen synes, at det er en relevant 
og vigtig overvejelse. Holdningen er, at 
LMF vil forsøge at bevare relevant ma-
teriale i elektronisk format, så det blandt 
andet kan gøres tilgængeligt på foreningens 
hjemmeside.

Derfor ønsker bestyrelsen at etablere en 
arbejdsgruppe, som skal gennemgå og digi-
talisere relevant, historisk materiale.

Peter Lanting fra bestyrelsen har stillet 
sig i spidsen for opgaven. 

Gruppen vil samles og begynde sit 
arbejde på sommerstævnet. Vil du være 
med, så kontakt meget gerne Peter Lanting 
direkte på telefon 27 96 50 16 eller email 
lantingbp@gmail.com. 

HUSK LMF 
ER INGEN 
HEMME-
LIGHED

Nyt fra kontoret

LMF har taget afsked med
Kontoret er bekendt med følgende 
dødsfald siden sidste blad:
Anne Helene Juhl, Videbæk/Skjern

Æret være hendes minde

LMF byder velkommen til

Birthe & Bjarne Dueholm

Kontorets åbningstid
Gennem de seneste godt fire år har det ikke 
været særligt tydeligt, hvornår LMF's kon-
tor er »åbent«.

Det har ikke været så nødvendigt med en 
præcis begrænsning.

Men forretningsfører Finn Kier-Hansen 
har nu, efter aftale med bestyrelsen fastsat 
følgende åbningstid for kontoret:

Mandag og tirsdag kl. 09:00-16:00

Det betyder, at henvendelser til kontoret 
fortrinsvis skal ske inden for ovenstående 
tid. Og det betyder ligeledes, at du kan for-
vente svar på emails i det tidsrum.

Hvis du har akut brug for kontorets bi-
stand, bedes du ringe: 41 82 50 22. 

Ny missionær: Joel Zakarias Dam
Joel Zakarias Dam har efterhånden ganske 
længe arbejdet på SAT7 på Cypern udsendt 
af Mission Afrika. 

Det er nu gået op også for LMF's for-
retningsfører, og derfor er Joel naturligvis 
straks overgået til at have missionærstatus. 

Hjertelig velkommen til Joel som missio-
nær. Joel er knyttet til Aarhuskredsen.

Joel Zakarias Dam

Menneskelig  
udnyttelse
Af Susanne Tjagvad Madsen

Det følgende er en opfølgende artikel i forhold 
til temaet i LMF-Bladet nr. 1,2021.

I begyndelsen af 2020 fik House of Care 
4.000 kr. fra LMF til at lave en undersøgel-
se om menneskelig udnyttelse i Cambodia 
og Sydøstasien. Formålet med undersøgel-
sen var, at den skulle bidrage til, at House 
of Cares cambodjanske målgrupper og 
danske venner:
• har en større viden om menneskelig 

udnyttelse, 
• og er i stand til at forebygge og tage 

afstand herfra.

Nye metoder kræver ny viden
House of Care var kendt med menneskelig 
udnyttelse og har oplyst om det i flere år. 
Men mellemmænd og menneskesmuglere 
ændrer hele tiden strategier og metoder. 
Derfor måtte vi opdateres på, hvordan 
denne sektor havde udviklet sig de seneste 
fem år

Undersøgelsen resulterede i fire artikler, 
som vi lancerede som adventsartikler i vort 
bagland, ligesom de blev trykt i LMF Bla-
det nr. 1, 2021. 

Det gjorde indtryk på os selv at skrive 
disse artikler, fordi vi i flere situationer 
kunne sætte ansigter på cambodjanere, som 
er blevet udnyttet på tilsvarende vis. 

Nogle læsere har skrevet tilbage om de-
res oplevelse af at læse artiklerne. Vi håber, 
at flere vil være med til at gøre en indsats 
ved at bekæmpe fattigdom, systemer, 
ulighed og uretfærdighed, som gør børn, 
kvinder og mænd til ofre for udnyttelse og 
menneskehandel.

Nyt undervisningsmateriale
Vi har udnyttet vores nyreviderede viden til 
at lave undervisningsmaterialer for børn og 
unge. For vore udsatte unge er det blevet 
til kurser om cybersex, gældsslaveri og 
menneskehandel. Disse kurser afholdes for 
unge, som kommer hos os, og kurserne er 
en del af vort borgeroplysningsprogram.

For fattige børn på landet, vore Khmer 
Kids, var det mere udfordrende at lave un-
dervisningsmaterialer for dem. De er ned 
til 6 år, så de er for små til at kunne forstå, 
hvad menneskelig udnyttelse er. Det er der-
for blevet til undervisningsmaterialer med 
fokus på det, som har en positiv påvirkning 
på deres liv: 

• Fordele ved at have en god  
uddannelse.

• Hvad børn skal og ikke skal gøre for 
at beskytte sig?

• Hvad kendetegner en tryg og sikker 
landsby?

I 2021 vil disse tre emner blive undervist 
til alle vore Khmer Kids. 

Tak til LMF for at gøre det muligt
House of Cares målgruppe er i stor risiko 
for at blive udnyttet og misbrugt. Med un-
dersøgelsen føler vi os i stand til at ruste 
børn og unge til bedre at kunne beskytte 
sig selv. Vi takker LMF, som gjorde denne 
undersøgelse mulig.



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

INDKALDELSE TIL 

GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til Lærernes Missions Foreningen generalforsamling som afholdes 
hvert andet år i ulige årstal. Generalforsamlingen afholdes under LMF's sommerstævne:

Torsdag den 8. juli kl. 15.30 på Severin konferencecenter, Skovsvinget 25, Middelfart

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsesfor-
mand Henrik Nis-Hanssen (formand@lmfdanmark.dk) senest 24. juni 2021.
Dagsorden offentliggøres på LMF's hjemmeside og udsendes til alle medlemmer, som 
LMF har emailadresse på.


