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LMF-Bladet nr. 4, 2021
Af Finn Kier-Hansen

Dette nummer rummer fire længere be-
retninger fra fire forskellige verdensdele: 
Europa (Grønland), Sydamerika, Afrika og 
Asien (Oceanien).

I en tid, hvor Kristelig Dagblad beretter 
om færre og færre udsendte missionærer 
fra Danmark, er det således styrkende for 
både tro og moral, at LMF fortsat har en 
lille andel i næsten 70 missionærers tjene-
ste over hele kloden.

For Guds mission er stadig og uændret 
både stor og betydningsfuld. Heldigvis er 
det så også Gud, som har ansvaret, som er 
høstens Herre. Det giver mod og håb for 
virket. I Hans kraft formår vi alt!

Uden medlemmer er der ingen forening. 
Det er lykkeligt, at der kommer nye med-
lemmer. Men der er plads til mange flere, 
som gennem medlemskab og engagement 
kan bidrage til, at Guds herlighed kommer 
over hele jorden!

Kender du en, som skal være medlem?

Brænder du (ud)?
Andagt ved Bjarne Carlsen, missionær for 
Promissio i Etiopien

»Ilden skal til stadighed holdes brændende 
på alteret, den må ikke slukkes.« 
(3. Mosebog 6, 6)

I min daglige bibellæsning er jeg for tiden 
i gang med 3. Mosebog. Det kan godt være 
lidt tungt at læse det ene kapitel efter det 
andet om forskrifter for forskellige ofrin-
ger, men Guds Ord har jo alligevel altid 
noget godt og vigtigt at sige til os.

Ikke mindre end tre gange i løbet af de 
første seks vers af kapitel 6 understreges 
det, at alterilden skal holdes brændende og 
ikke må slukkes. Selv om det naturligvis 
er skrevet ind i en anden sammenhæng, fik 
denne kraftige understregning mig til at 
stoppe lidt op.

Hvad skal der til for at holde en ild bræn-
dende? Der skal naturligvis være noget, der 
kan brænde, jævnføre vers 3: »Præsten skal 
hver morgen komme brænde på«. Endvi-
dere skal der ilt til.

Der er et gammelt ord, der siger, at »du 
skal brænde for at kunne tænde«, og det er 
der helt sikkert en masse sandt i. Jeg tror, 
at mange af os har erfaret, at det meget ofte 
er der, hvor der står en eller flere ildsjæle 
bag, at der virkeligt sker noget – og at den 
sandhed også gælder i Guds Riges arbejde. 

Det er desværre heller ikke nogen usæd-
vanlig erfaring, at sådanne ildsjæle pludse-
ligt kan brænde ud eller brænde sammen, 
og det kan der naturligvis være forskel-
lige årsager til: Også her kan der mangle 
brændsel eller ilt.

Vi plejer at sige, at en af de store vel-
signelser ved at være missionærer er, at vi 
får så uendeligt meget mere, end vi kan 
give. Et af de områder, hvor vi virkeligt 
kan lære meget af de etiopiske kristne, er 
bevidstheden om, hvor vigtigt det er at 
få »fyldt brændsel på« i tæt samvær med 
vores himmelske Far og Skaber. Mens vi 
ofte har travlt med at være effektive og 
få noget til at ske, og måske nogle gange 
»brænder vores lys i begge ender«, bruger 
de langt mere tid end vi på bibellæsning og 
i særdeleshed på bøn. Det gælder både i de 
(meget!) tidlige morgentimer og ikke sjæl-
dent hele natten!

Fælles for dem og os er i højere grad, at 
vi ofte glemmer at tage den nødvendige 
tid til simpelthen at holde fri og slappe af, 
så vi kan få den tilstrækkelige luft/ilt til at 
holde ilden brændende. Der er hele tiden 
noget, der kan gøres, og sagen er vigtig, 
men vi er jo ikke til megen nytte, hvis vi 
brænder sammen!

Måtte Gud give os visdom til både at 
huske at »komme brænde på« i rigelige 
mængder og også at få den nødvendige luft 
til at holde ilden brændende, uden at vi  
ender med at brænde ud!
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Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 8. oktober.

Af Anne Karin Laurit-
zen, næstformand LMF's 
bestyrelse

Sommer
Det har på mange måder været en dejlig 
sommer – i hvert fald i Danmark. Vejret 
har været dejligt. Vi har kunnet stå op til 
den ene flotte solskinsdag efter den an-
den – i en lang række. Sommer er tid til at 
være, tid til refleksion, og sommer er om 
noget i LMF-regi tid til sommerstævne.

 Jeg havde virkelig glædet mig til, at vi 
skulle samles til LMF-stævne denne som-
mer. Set i lyset af, at vi heller ikke kunne 
mødes sidste sommer, var forventningens 
glæde stor. Derfor var min skuffelse også 
så meget desto større, da vi på et bestyrel-
sesmøde i begyndelsen af juni måtte tage 
den svære beslutning, at der ikke var nok 
tilmeldte til dette års sommerstævne til, at 

vi mente, at det var forsvarligt økonomisk 
at gennemføre det. 

Jeg har denne sommer savnet fællesska-
bet, glæden ved at mødes omkring mission, 
og mødet med hjemmeværende missionæ-
rer. Jeg har mærket det som et afsavn, at vi 
ikke har kunnet mødes. 

Midt i det hele har jeg dog oplevet at 
kunne fortælle om LMF til venner, som i 
forvejen kendte meget lidt til arbejdet. 

Vi ved det jo godt, men har måske især 
måtte erkende det i de senere år, at livet 
ikke altid er sådan at planlægge sig ud af.

Som der står i Jakobs Brev om at plan-
lægge ud i fremtiden: »Hvordan kan I vide, 
hvad der sker i morgen? Jeres liv er som 
en røgsky, der ses en kort tid, men derefter 
forsvinder. I skulle hellere sige: »Hvis Her-
ren vil, og vi lever så længe, så vil vi gerne 
gøre det og det«. (Jakobs Brev 4. vers 13-
15.) 

Nu vil vi derfor sige: Hvis Herren vil, 
og vi lever så længe, så vil vi se frem til at 
mødes til LMF-stævne i weekenden fra den 
8. til den 10. oktober (se midtersiderne).

Besøg på 
Filipskolen, 
Aalborg

Af Finn Kier-Hansen

Skoleleder Vibeke Gjerlev bød mig hjer-
telig velkommen, da jeg en tirsdag i juni 
besøgte Filipskolen i Aalborg med en pas-
sende portion Spangsberg flødeboller. Jeg 
havde forinden læst i Spangsbergs fløde-
bollelov §13, at man godt må bruge fløde-
boller som lokkemad, så jeg tænkte, at det 
trick kunne sagtens bruges her.

Anledningen for besøget var at infor-
mere om LMF's eksistens og tilbyde med-
lemskab.

Det var umiddelbart ret klart for mig, at 
der er stort behov for den information. 

Blandt lærerne på Filipskolen var der 
næsten ingen kendskab til foreningen.

Men der var hos flere stor interesse og 
sympati for LMF's hjertesag.

Livet på lærerværelset
Filipskolens lærerkollegium var ved at 
gøre klar til sommerferie. Så selv om coro-
narestriktionerne stort set var væk, så var 
lærerværelset ikke overrendt den tirsdag. 
Jeg mødte vel 12-14 lærere.

Det betyder, at der var rigeligt med lok-
kemad. Men så meget des mere glædeligt 
at opdage, at besøget gav anledning til, at 
to ansatte meldte sig ind i LMF.

Besøget muliggjorde også en række 
spændende samtaler om international 
mission i 2021 krydret med emner som 
skolens beholdning af glemt tøj og mulig-
hederne for skoleudvidelse.

LMF kommer gerne på »din« skole
LMF er særdeles interesseret i at besøge 
interesserede fri- og efterskoler i hele 
landet med henblik på at informere om for-
eningens eksistens og virke.

Så hvis du har relation til en skole, så 
gør meget gerne din indflydelse gældende. 
Kontakt LMF's forretningsfører, og vi for-
søger at få et besøg i stand.

Trykke på maven ...
LMF's søsterorganisation i Norge har af 
flere omgange trykket LMF-DK på maven 
for at få os i gang med at hverve medlem-
mer. Senest med en kontant håndsrækning i 
2020. Tak til Norge for jeres hjælp!
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Af Else Højvang, 
Ilulissat

Mange vil kende 
mig som missionær 
gennem en lang 
årrække i Tanzania 
udsendt af Danmis-
sion. 
Efter fire års i Danmark er jeg nu atter 
i aktiv missionærtjeneste udsendt af In-
denlandsk Sømandsmission til Ilulissat i 
Grønland.

Ankomsten og velkomsten
Sømandsmissionen har sømandshjem i tre 
byer, nemlig Nuuk, Sisimiut og Aasiaat. 
I Ilulissat driver Sømandsmissionen et 

morgenmadshotel. Det er derudfra, jeg skal 
være sømandsmissionær de næste tre år.

Værtsparret på hotellet, Naja og Anders 
Østergård, tog imod mig på afstand den 
18. maj – på afstand, fordi jeg skulle være 
i coronakarantæne i fem dage. Da karan-
tænen var overstået, kom Lisbeth og Søren 
Hansen fra Aasiaat, som er koordinatorer 
for arbejdet i Nordgrønland og bød mig 
velkommen. Endnu en uge senere kom Sø-
mandsmissionens generalsekretær Nicolaj 
Wibe på besøg. Og siden besøgte også sø-
mandsmissionær Karsten Hald fra Aasiaat 
mig. Han brugte tid med mig for at dele 
erfaringer. Så jeg føler mig taget godt imod 
af kollegaerne i Sømandsmissionen. 

Den første afstand til Naja og Anders 
er afløst af et godt og tæt kollega- og ven-

skab, vi hjælper hinanden i arbejdet og har 
spiseklub sammen om onsdagen.

Fiskerne og søfolkene
Mit arbejde som sømandsmissionær er at 
møde søfolk og fiskere på havnen. Møde 
dem med evangeliet gennem at være med-
vandrer i deres liv, møde dem, der hvor de 
er. Og så at lave andet diakonalt arbejde, 
som der er behov og mulighed for i byen.

Det betyder, at jeg hver dag begiver mig 
ned på havnen og går en tur ud ad de tre 
bådebroer i jollehavnen, hvor mere end 
350 fiskerjoller er fortøjet. Nogle gange 
nikker fiskerne og jeg til hinanden. Andre 
gange ser jeg bare ryggen af dem, mens 
de sidder i forstavnen og har travlt med 
at sætte små fisk på krogene på den 1.300 
meter lange line, så de kan blive klar til at 
lægge den ud igen. Nogle få får jeg en lille 
snak med om fiskeriet. Jeg ved allerede 
meget mere om hellefiskeri, end da jeg 
kom.

Vi skal lære hinanden at kende, de skal 

acceptere mig på havnen, vide at jeg er 
her for at blive. Mange danskere kommer 
og går – arbejder her i kort tid, og så er de 
væk.

Der er også rejetrawlere i havnen, hvis 
besætningsmedlemmer jeg hilser på ind 
imellem.

Så er der de større skibe. Et fragtskib 
kommer med forsyninger hver uge, men 
skibet lægger til kaj mandag aften kl. 22 og 
er væk kl. 7 om morgenen. Besætningen 
har travlt med at losse og laste og så sove 
lidt, så dem har jeg ikke haft mulighed for 
at besøge. 

Men jeg har besøgt to af de tre danske 
krigsskibe, der sejler fast her i Grønland. 
Desuden har jeg været om bord på en olie-
tanker fra Svendborg, og et skib, der bragte 
boligcontainere til dem, der skal bygge den 
nye internationale lufthavn her i byen. 

Dette skib var tilbage til Danmark lastet 
med metalskrald, biler og andet stort af-
fald, som hugges i småstykker i Grenå og 
derfra sendes til Østeuropa til omsmelt-

Fra Tanzania 
via Danmark 

til Grønland

Fortsættes næste side
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ning. Skipperen kunne fortælle, at lederen 
af lossepladsen i Ilulissat siger, at befolk-
ningen er blevet bedre til ikke at lade ting 
ligge og flyde rundt omkring, efter at man 
er begyndt at fjerne dette storskrald.

I går anløb en 36 meter lang yacht hav-
nen. Jeg fik en god snak med yachtens kok 
på kajen, hun kom lige hjem fra indkøb.

Jo, man møder mange spændende men-
nesker og får indsigter om nye ting ved at 
færdes på havnen.

Fængslet og hotellet
Om mandagen er jeg på besøg på anstalten, 
som fængslet hedder her. Jeg kommer med 
kaffe og kage, og så snakker vi og hygger 
sammen i dagligstuen.

Hver tredje uge er jeg afløser på hotellet 
i fire dage, hvor jeg også har en ugentlig 
morgentjans. Så jeg forsøger mig som ho-
telbestyrer, morgenmadsvært, rengørings-
kone samt chauffør til og fra lufthavn og 
både gæsterne kommer med. 

Verdensnaturarven og dronningen
Alt i alt et godt sted at være – lige her på 
kanten af Isfjorden ud til Diskobugten. 
Stedet er udnævnt af UNESCO til at være 
verdensnaturarv. Der er bygget et flot 
Isfjordscenter, som fortæller om isens hi-
storie og vilkår. Dronningen skulle den 30. 
juni have åbnet centret. Men det er udskudt 
på grund af Covid-19 udbrud i Grønland. 

Jeg havde ellers forberedt mig grundigt på 
at besøge besætningen på Dannebrog.

Når Dronningen har indviet Isfjordscen-
tret, syntes jeg, du skal komme op og se 
centret og den flotte natur. I kan så bo på 
vort hotel Avannaa. I er velkomne.

Jeg har en flot udsigt til isbjergene, som 
kommer ud fra Isfjorden inde fra Indlands-
isen – udsigten ændrer sig hele tiden. Der 
er blomster i grøfterne og i fjeldet, selv om 
temperaturen her i juli mest har ligget mel-
lem 4 og 10 grader (den koldeste juli i 37 
år).
En dag jeg gik en tur i fjeldet tænkte jeg: 
»Gud er stor – han har skabt dette landskab 
– og det i Danmark og det i Tanzania – og 
alle andre steder i verden – hvilken forun-
derlig mangfoldighed.«

Udsigt fra Elses lejlighed 

Friske, grønlandske blomster

Af Kirsten Solveig Larsen

Jeg har haft mulighed for at være nogle 
uger i Danmark her i sommer, fra den 12. 
juni til den 22. juli. Jeg var en del tid med 
mine forældre på plejehjemmet på Fyn, 
hvor de bor. 

Vi kunne mirakuløst fejre min fars 89-års 
fødselsdag. Han har således gennem det 
sidste halve år oplevet mange risikofyldte 
situationer i sit liv. Ja, vi har brug for spe-
ciel evne til at se både små og store mirak-
lerne hver en dag. 

Min mor har haft svært ved at genkende 
mig i flere år. Sidste år kunne jeg slet ikke 
komme nær hende på grund af restriktio-
nerne. Men i år fik hun alligevel styr på, 
hvem jeg er. Vi fik sunget en del, mange 
sange kan hun stadig udenad. Selv lidt kla-
verspil viste hun sig i stand til at kunne. 

Nyt fra Brasilien, del I 

Besøg i Danmark

På besøg hos Karoline Fredensborg

Den første uge i Danmark blev jeg mod-
taget af en meget gæstfri lille familie, der 
gav mig mulighed for at være ved Vester-
havet for at holde lidt ferie. De forkælede 
mig på en helt speciel måde i mine karan-
tænedage. 

DSB’s rejsepas hjalp mig til at møde 
en del kære rundt i sommerlandet, blandt 
andet Bente, som er LMF-kredsleder i 
Løgumkloster, Karoline Fredensborg, og 
Stella Christtreu fik jeg også mulighed for 
at være lidt sammen med. Stella og jeg 
havde oprindelig planlagt at dele værelse 
på stævnet, der jo blev aflyst, og det blev 
ikke muligt for mig at gense mange flere, 
som jeg ellers havde håbet på. Men vi må 
have det til gode. 

Jeg var styrket af at se mange forbedere 
og trofaste medlevere og støtter i vores 
missionsarbejde, så fyldt af taknemmelig-
hed. 

Kirsten sammen med sin far
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LMFs landsstævne
8.-10. oktober 2021

Dalum landbrugsskole – Odense

Fredag den 8. oktober
19.30 Evt. ankomst, indkvartering,  
 hygge på egen hånd

Lørdag den 9. oktober
07.30 Morgenmad
09.00 Formiddagskaffe (dagsgæster)
03:30 Åbningsmøde
10.30 Missionærforedrag ved Henrik  
 Sonne Pedersen, DMR
12.00 Frokost
13.00 Pause, fællesskab, evt. gåtur
14.00 Eftermiddagskaffe 
15.30 Generalforsamling
17.30 Middag
19.00 Festaften, taler: Jens Peter  
 Rejkjær, BDM. Ostebord

Ret til ændringer forbeholdes

Søndag den 10. oktober
07.30 Morgenmad
10.00 »Gå med glæde«-gudstjeneste
12.00 Frokost – herefter afrejse

Program for landsstævnet 2021
Et mere detaljeret program fremsendes til alle deltagere inden stævnet

Deltagerpris afhænger af værelsestype

Enkeltværelse  kr. 1.500
Dobbeltværelse  kr. 1.400 
Tillæg for overnatning 
fredag til lørdag incl. 
morgenmad  kr.    500 
Dagsgæst, lørdag  kr.    750 
LMF-missionærer på orlov samt pædagog- 
og lærerstuderende deltager gratis.

Praktiske oplysninger

Stævnets adresse er:
Dalum konferencecenter, 
Landbrugsvej 65, 
5260 Odense S

Tilmelding senest søndag d. 19. sept.
Den letteste måde at tilmelde sig stævnet 
er via LMF's hjemmeside: 
https://lmfdanmark.dk/staevne

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

Husk at angive, om der ønskes enkelt-  
eller dobbeltværelse. For deltagere, som 
ikke er par, kan dobbeltværelse kun vælges, 
hvis man har aftalt at dele værelse med en 
anden deltager. Anføres 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/staevne/

Du er også meget velkommen til at kontakte kontoret med spørgsmål

Tilmeldingsfrist søndag den 19. september
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Af Stella Christtreu, UMO-missionær på 
Bali, men for tiden i Danmark

Jeg håber, at du, som læser dette, har nydt 
en dejlig sommer. Jeg savnede at mødes 
med LMF’s medlemmer og venner til 
landsstævnet. I var i mine tanker og bønner 
de dage, hvor vi skulle have været sammen.
 
Bali er lukket ned …
Forinden var jeg begyndt at planlægge min 
tur tilbage til Bali. I maj og juni så det ud 
til, at Covid 19 smittetallene faldt, og at de 
indonesiske myndigheder kunne åbne for 
indrejse. Men på grund af den nye deltava-
riant er situationen i Indonesien nu drastisk 
forværret. 

Først gik øerne Java og Bali i nedluk-
ning. Siden har det spredt sig i mange an-
dre regioner. Hospitaler er overfyldte, og på 
et tidspunkt var der et kritisk behov for at 
få nok ilt til de mange indlagte. 

For mine kollegaer på missionsbasen 
på Bali har det betydet, at alle aktiviteter 
er aflyst indtil videre. De skal helst blive 
på basen og undgå for meget kontakt med 
andre udenfor. Mange fysiske møder af-
holdes nu virtuelt fra forskellige værelser 
i bygningen. Heldigvis er de fleste af mine 
kollegaer blevet vaccineret to gange. Al-
ligevel har flere været syge med Covid 19. 
Heldigvis med milde symptomer. 

Hr. Babehs fødselsdagskage
Jeg vil gerne dele nogle fortællinger, som 
Yohanna, min kollega og nære ven, fortalte 
mig, lige inden de måtte lukke ned. 

Hun berettede, hvordan det gik vores 
fælles ven, hr. Babeh. Hr. Babeh er en af 
de mænd, som vi besøgte flere gange om 
måneden i narkotikafængslet i det nordlige 
Bali. Mange gange havde Yohanna gaver 
med til hr. Babeh, og hun tog sig altid tid til 
at bede for ham, og opmuntre ham. 

Han var meget rørt over hendes omsorg 
for ham. Men under pandemien har fængs-

lerne været lukket for besøg for at undgå 
smitte. 

Forleden blev Yohanna så inviteret til hr. 
Babehs fødselsdagsfest sammen med en 
anden kollega fra missionsbasen. Hr. Babeh 
er nemlig blevet løsladt og er endelig ble-
vet genforenet med sin hustru.

Yohanna ville gerne have en kage med 
for at fejre hr. Babeh, men havde ingen 
penge til at købe en kage. Men inden 
hun skulle afsted til festen, bragte et bud 
på scooter en kage. Kagen var faktisk til 
Yohanna selv, for hun havde også haft fød-

selsdag. Men Yohanna tænkte: ”Det er jo 
kagen til hr. Babeh! Den tager vi med til 
festen!” Sammen kunne de nyde en rigtig 
dejlig fest for hr. Babeh og fejre det nye 
liv, han har fået uden for fængslets mure!

Men festen fortsatte. Næste dag duk-
kede der nemlig tre af Yohannas venner op 
på basen for at ønske hende tillykke. De 
havde hver især en kage med, så pludselig 
havde Yohanna tre kager. Yohanna blev 
meget rørt over Guds omsorg og gavmild-
hed over for hende midt i Coronapande-
mien. 

Bed fortsat for mine venner, at de ikke 
må miste modet i den nye nedlukning, men 
må mærke Guds omsorg og få visdom til at 
række ud til andre omkring dem. 

Bed for benådning
Til sidst vil jeg dele endnu et bedeemne, 
som ligger mig meget på hjerte. Det hand-
ler også om nogle af de indsatte, som vi 
kender til. De fleste, som bliver dømt for 
narkorelateret kriminalitet, får meget lange 
fængselsstraffe. Historien om en gruppe 
unge mennesker fra Australien er meget 
rystende. 

fortsættes på næste side ...

Bed for
benådning

på Bali

Fødselsdagskagen til hr. Babeh

Fra venstre: Yohanna, hr. Babeh, fru Babeh

Matthew, som omtales på næste side, ses til højre på billedet
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... fortsat fra forrige side
I 2005 forsøgte de at smugle 8,3 kilo-

gram heroin fra Bali til Australien. De blev 
opdaget og fik alle meget lange fængsels-
domme. De to ledende figurer fik dødsstraf. 
Siden sad de først 10 år i fængsel. I løbet 
af denne tid blev flere af dem personlig 
kristne og begyndte en ny tilværelse. 

De angrede, hvad de havde gjort og be-
gyndte forskellige jobs i fængslerne. Men 
i 2015 blev de to ledere alligevel henret-
tet. Én er løsladt, og én er død af sygdom. 
Resten er nu 16 år senere stadig fængslet. 
Et par gange om året giver den indonesiske 
præsident lov til at fængselsdommen for 
eksemplariske indsatte bliver sat ned. 

Jeg læste for nylig en artikel i »Austra-
lian Associated Press«, som fortæller, at i 
år har to fængselsledere sendt en skriftlig 
ansøgning om, at tre af disse indsatte bør 

få deres dom afkortet. Ja, at de faktisk bør 
løslades.. Denne ansøgning er sendt til In-
donesiens præsident i forbindelse med den 
årlige benådning på Indonesiens Uafhæn-
gighedsdag den 17. august. 

Jeg kender to af disse tre mænd person-
ligt.

Den ene, Matthew, sidder i Balis største 
fængsel. Her er han leder for gruppen af 
kristne indsatte. Han underviser i engelsk 
og leder en lille, kreativ butik, som trykker 
t-shirts. Mange indsatte er blevet opmuntret 
gennem hans tro og daglige lederskab i 
fængslet. 

Den anden, Scott, kender jeg fra vores 
mange besøg i narkotikafængslet. Han var 
kun ganske ung, da han blev involveret i 
narkokriminalitet. Men i dag er han en for-
andret mand og har fortrudt sine gerninger. 
Scott ønsker inderligt at levet et normalt liv 
som andre unge. 

Bed for disse unge mænd. Må Guds vilje 
ske i deres liv, både inden for og uden for 
fængslet. Jeg er sikker på, at dette er en 
særlig mulighed, som ligger foran dem. 

Bed for mig …
Til sidst vil jeg også bede om forbøn for 
mig selv. Må Gud åbne dørene til Indone-
sien for mig i rette tid. Men bed også for, at 
jeg må være Gud til gavn og ære, mens jeg 
venter. 
Rigtig mange tak for jeres bønner. Det be-
tyder så meget for mig og missionsarbejdet 
på Bali. Må Gud velsigne jer. 

Scott deltager i et Zoommøde med Yohanna

Nyt fra Brasilien, del II 

Hjemme i Brasilien
Af Kirsten Solveig Larsen

Det var godt at være i Danmark en tur, 
men også godt at komme tilbage igen til 
min mand, der passede det forskellige her-
hjemme. Klart en del at samle op på, men 
vi er klar til at tage imod mindre grupper 
af kvinder og børn, og vi beder om fortsat 
inspiration og kreativitet. 

De offentlige skoler i vores delstat åbnes 
måske i september for fremmøde, men det 
har været halvandet år uden, så selv lærerne 
er noget nervøse for, hvordan det vil gå.

Vi ser frem til et samarbejde med et par 
lokale kommuneskoler her i anden halvdel 
af året. Der skal planlægges mere i detaljer 
endnu, vi er endnu i de indledende forbere-
delser. Vi beder om forbøn for det.

Coronakrisen er ikke sådan til at se ende 

på, slet ikke her i vores kommune, hvor 
mange arbejder i turistbranchen. Men lidt 
national turisme er dog i gang igen. Krisens 
konsekvenser er vidtstrakte. Vi beder for, at 
vi må kunne bringe opmuntring på forskel-
lig måde. 

To mænd hjælper min mand på den lille 
farm, hver af dem med deres historie, og 
tak for forbøn for dem: Emerson på 25 år 
og Daniel på 40 år. Daniel er kunstnerisk 
anlagt, så vi vil gøre brug af hans talenter 
i nogle kreative workshops for drenge. Vi 
ønsker at tage forskellige aktuelle temaer 
op til kreativ bearbejdning.

Vi ser på muligheden for en snarlig rejse 
til Amapa mod nord og til Calçoene med 
et par inviterede deltagere. Vi har løbende 
kontakt via de sociale medier med støttede 
familier i de egne, og de er omsluttet af 
forbøn. 

Mange sensommerhilsner til jer i Danne-
vang, med ønsket om fortsat velsignelse og 
beskyttelse over hver enkel. 
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Af Anna-Marie Lauenstein, udsendt af 
Danmission som kirkeudviklingskonsulent 
til Tanzania

Overskriften er taget fra domprovstens 
prædiken i forbindelse med den seneste 
koncert for mænd i Karagwe stift i Tanza-
nia. 

En analyse af situationen i kirken viste, 
at mænd var fraværende. Derfor valgte 
man at satse på at aktivere mænd dels ved 
at genoverveje mandens kald fra Gud og 
dels ved at opfordre mænd til at samles i 
grupper og på den måde indgå i et styr-
kende fællesskab. 

Når mænd mødes, giver det bedst me-
ning at have noget at samles om. Her 
kom tanken om kor op. Et mandskor kan 
bidrage i gudstjenesten, hvilket giver god 
undskyldning for at møde op. Når man så 
er samlet, begynder fællesskab at opstå.

Gud har kaldet 
mænd tilbage til 
kirken

Mange steder har man udvidet koret til 
at omfatte spare/låne-grupper og konkret 
samarbejde om at dyrke afgrøder og sælge 
i fællesskab. 

Andre har lært at bygge bistader og 
sælge honning ikke blot til naboen, men 
til opkøbere, hvilket giver en indtjening 
udefra. Den øgede indkomst kan bruges 
dels i kirken og til at styrke familiernes liv, 
hvilket kvinder tidligere har taget det stør-
ste ansvar for. 

Koncert for mænd
Det lyder helt forkert i ørerne på kristne i 
Tanzania, at et mandskor skal optræde. Det 
kan da vist ikke passe, at mænd kan give 
koncert? Jo, det er ganske vist. 

En søndag i juli 2021 var der inviteret et 
mandskor fra hvert af de 17 provstier, som 
lige nu er direkte tilknyttet »Programmet 
for godt forvalterskab«. Under disse prov-

stier hører næsten 90 menigheder. Vi skri-
ver næsten, fordi tallet hele tiden vokser. 
Stiftet er de sidste to år vokset med 21 nye 
menigheder. Desuden fik ét provsti mulig-
hed for at sende to kor. 

Som inspiration til et lignende arbejde 
var inviteret en delegation fra nabostiftet. 
Yderligere var æresgæsten biskoppen fra et 
tredje stift. 

En del af det gode forvalterskab er at 
dele ud af det, som man har fået betroet. 
Det sker for eksempel, når andre kan lære 
af de gode erfaringer.

I alt deltog 16 kor i koncerten med både 
et indslag med en europæisk oversat salme 
og et lokalt indslag. Helt 
ærligt var kvaliteten og 
hjerterne mest med i det 
sidste indslag, hvilket il-
lustrerer, at kristendom 
bedst udfoldes ved at gøre 
brug af konteksten og den 
lokale kultur. 

Undervisningsbog for 
mænd
Et indslag i koncerten var 
desuden Biskop Bagonzas 
indvielse af den nye un-
dervisningsbog for mænd. 
Stiftet har i flere år haft en 
bog for kvinder. Med hjælp 
fra LMF er det lykkes at få 
færdiggjort projektet om 
en lignende bog for mænd.

Vi fik støtten fra LMF i 
slutningen af 2019, hvor-
efter udfordringer med 
corona har forhindret fær-
diggørelsen. Men nu er vi 
landet. Tak for støtten fra 
jer. Vi ser frem til at mange 
mænd får ny viden og på 

den måde styrkes i at tage del i Guds kald i 
kirke og familierne. 

Indsamling til arbejdet blandt mænd
En koncert med ca. 400 optrædende og gæ-
ster kræver nogle penge. Danmission støt-
ter med midler til mad til alle og gaver til 
æresgæsten (som altid en ged, se billedet 
herunder) samt et diplom for deltagelse.

Mændene betaler selv deres koruniform 
og transporten frem til koncertstedet. Der 
er store afstande, hvilket betyder, at disse 
ting i sig selv kan løbe noget op. 

Fortsættes på næste side
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HUSK LMF 
ER INGEN 
HEMME-
LIGHED

Nyt fra kontoret

Kontorets åbningstid:
Mandag og tirsdag kl. 09:00-16:00
Henvendelser til kontoret skal fortrinsvis 
ske inden for ovenstående tid. Og det be-
tyder ligeledes, at du kan forvente svar på 
e-mails i det tidsrum.

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

Nyt om medlemmer
LMF glæder sig over at byde velkommen til 
otte nye medlemmer: 
Birte og Jens Aage Nielsen, Bjerringbro
Laura Schulz Mikkelsen, Ringkøbing
Maja Bæk Christensen, Skjern
Silje Rønne Schmidt, Tarm
Karin Kildahl Torp, Aalborg
Irene Bjerre, Stenum
Mathias Andreas Graul, Aakirkeby

LMF har taget afsked med:
Ruth Jørgensen, Karup, som døde den 28. 
maj. 

Oplys gerne din e-mailadresse
E-mail er en hurtig, effektiv og billig kom-
munikationsform. Derfor benyttes e-mail i 
stigende grad til at kommunikere fra LMF's 
kontor til medlemmerne.

Men der er stadig en hel del , helt præcist 
120, medlemskaber, hvor LMF ikke har 
registreret en e-mailadresse.

Det er ærgerligt for både LMF og for de 
pågældende medlemmer, som går glip af 
nyheder og informationer.

Naturligvis er der nogle medlemmer, som 
ikke benytte e-mail overhovedet, og derfor 
er al den vigtigste information selvfølgelig 
fortsat at finde i bladet.

Men alligevel vil kontoret endnu en gang 
opfordre til, at man indsender sin e-mailad-
resse til kontor@lmfdanmark.dk. Hvis du 
aldrig har modtaget e-mail fra LMF, findes 
din e-mailadresse ikke i kartoteket. 

Nyt om missionærer
Stine Roager og Rasmus Christensen er 
ophørt med missionærtjeneste i Tanzania. 
De var tidligere udsendt af LM. 

Desuden medbragte hvert provsti enten 
en sum indsamlede midler eller afgrøder fra 
marken til at sælge. Et provsti medbragte 
en kage udformet som en bibel, og den ind-
bragte 300 kr. Det, synes vi, er en flot gave. 
Stiftet, via biskoppen, gav en flot gave. 
Også æresgæsten medbragte fint bidrag fra 
sit stift. Et provsti medbragte et kors, som 
blev solgt og givet til det sogn, hvor kon-
certen foregik. 

Herunder: kors bortauktioneres

Biskop Bagonzas indvier den nye  

undervisningsbog for mænd

Et af de deltagende kor »giver 
den gas«

Bibelkage til  
bortauktionering

INDKALDELSE 
TIL GENERAL-
FORSAMLING
LMF afholder ordinær generalforsamling 

Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 15:30
På Dalum Konferencecenter 
Landbrugsvej 65, Odense S

Dagsordenen kan findes i LMF-Bladet 
nr. 3, 2021 på side 13.



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Kort nyt fra Kronborg i Cambodja

Tak, hvis I vil bede for os, det har vi rigtigt 
meget brug for. 

Situationen herude er vanskelig, og 
det gælder for hele familien. Diverse re-
striktioner gør, at vi hovedsageligt er her 
hjemme. Selv om vi er rigtig glade for 
hinanden og nyder selskabet, så trænger vi 
altså også til ikke at være sammen. Alfred 
til at komme i skole, Monica og Simon til 
at kunne arbejde, og Manola til at bliver 
passet af andre end mor og far.

I må således gerne bede for os. 
Bede om at skolerne og samfundet snart 

må åbne igen. 

De kærligste hilsner
Manola, Alfred, Monica og Simon

Her er et link til en YouTube-video. 
https://youtu.be/HDxMbeRnvFA


