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Gud – lad din herlighed
komme over hele jorden

(Salme 57,6)
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Af Finn Kier-Hansen

Vild med vilje er et 
havemantra i tiden, 
som i foråret inspi-
rerede min hustru og 
mig til at forvandle 100 kvadratmeter ned-
lagt hønsegård til et meget stort hjørnebed 
med masser af vilde blomster. Det blev så 
flot. 

Nu er efteråret næsten forbi, og skønhe-
den er anderledes. Blomsterne er blevet til 
frøstande, og en ny sæson af blomstring 
former sig på den indre nethinde som 
drømme om gensyn.

Vild med vilje er ud over at være smukt 
og ikke særligt arbejdskrævende en måde 
at give ekstra god plads i haven til insekter, 
kryb og kravl. Efter sigende er gåsebiller 
ret begejstrede for vores grønne græsplæ-
ner. Men sommerfuglelarver, bier, biller og 
meget andet i den størrelse trives slet ikke 
i græsplænen. De vil have blomster, blade, 
skygge, variation, vækst.

Så den forvandlede hønsegård er også et 
feel-good-projekt, som giver god samvit-
tighed.

Så meget andet af min families adfærd 
er næppe til naturens fordel. Vi bruger som 
folk flest for meget strøm, for meget vand, 
vi spiser for meget rødt kød, og vores 
CO2-aftryk er håbløst for højt. 

Gretha har ret, når hun skingert råber 
vagt i gevær.

Jeg mener bestemt, at vi skal bestræbe 
os. For vi er givet et ansvar for at passe 
på jordkloden. Da Gud skabte mennesker, 
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LMF-Bladet nr. 6, 2021
Af Finn Kier-Hansen

Konflikten i Etiopien udviklede sig i da-
gene, hvor dette blad blev færdigredigeret. 
LMF tæller blandt sine medlemmer fem 
missionærer, som arbejder i Etiopien. 

Situationen pr. den 19. november er, 
at Ruth Osmundsen samt Berit Østby og 
Mehret-Ab Bereke Beraki fortsat opholder 
sig i Addis Ababa, men Lotte og Bjarne 
Carlsen er rejst til Danmark. Det er uvist, 
hvornår Lotte og Bjarne kan udrejse igen.

På side 14-15 kan du læse om Ruth 
Osmundsens tjeneste i Etiopien og i øvrigt 
få indsigt i en del af baggrunden for kon-
flikten i landet.

Lad os i LMF stå sammen med vores 
missionærer i Etiopien ved at bede for dem 
og for landet. 

Inden du modtager næste blad, har du 
modtaget en kontingentopkrævning til 
LMF! Tag vel imod denne årligt tilbage-
vendende betalingsøvelse ... gør det let at 
være forretningsfører. Tusind tak.

gav Han samtidig dem det opdrag at her-
ske over jorden. Desværre misforstod for 
mange, hvad det vil sige at herske; det blev 
til mis- og overforbrug.

Heldigvis er der godt nyt. Der er håb. 
Der er lys forude.

For Gud har ikke sluppet grebet, heller 
ikke når det synes sådan. Gud sidder stadig 
for bordenden. »Jorden med alt, hvad den 
rummer, tilhører Herren« (1. Kor. 10,26). 

Og de gode nyheder er, at Gud er i fuld 
gang med at genoprette og gøre alt nyt og 
godt. Enig, det er svært at få øje på. Enig, 
det ser temmelig »messy« ud for nuværen-
de. Det går den forkerte vej. Patient Jorden 
er på vej til at blive lagt i kunstig koma! 
Men det skal nogle gange til, for at helbre-
delsen, genoprettelsen, kan indtræffe.

Adventstiden er over os. Det er den tid 
på året, hvor vi godt nok forbereder os på 
jul. Men endnu mere vigtigt, så forbereder 
vi os på den » anden « jul, på anden gang, 
Jesus kommer til verden. Centralt i den 
kristne tro, udtrykt i trosbekendelsen med 
ordene »Hvorfra han skal komme …«, er 
overbevisningen om, at Jesus kommer igen 
på et tidspunkt for endegyldigt at overtage 
al magt i jorden såvel som i Himlen. 

Adventstiden minder os om dette, for-
kynder for os, at Herren kommer – igen. 
Så vækkes Jorden til live. Så bliver alting 
godt. Glædelig advent og jul.

Jorden 
tilhører 
Herren
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Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 29. januar

Af Henrik Nis-Hanssen, 
formand for 
 LMF's bestyrelse

I skrivende stund nærmer vi os 1. søndag i 
advent. Når vi i skolen (red.:Skjern Kristne 
Friskole) skal forklare eleverne, at advents-
tiden er vente- og forventningstid, så er det 
vigtigt for os at understrege, at vi udover at 
vente på juleaften og gaver, først og frem-
mest er i forventning om Herrens komme 
– Jesu fødsel og genkomst.

Det at vente på noget er ikke danske 
skoleelevers spidskompetencer. De er ofte 
utålmodige og vil både høres og ses. Her 
er det også vores læreropgave at fortælle, 
at der er noget, der er større end dem selv. 
Det er en rigtig dejlig læreropgave.

Endelig stævne
I LMF har vi også i flere omgange ventet 
på af kunne afholde vores årlige sommer-
stævne. Det lykkedes så endelig, men som 
et efterårsstævne i begyndelsen af oktober 
2021. Vi havde et fremragende stævne i 
Odense. 

Det var skønt igen at kunne samles og 
høre nyt fra missionærer og LMF-venner. 
Der var igen rigtig god opbakning til stæv-
net, og vi befandt os vældig godt i de nye 
omgivelser på landbrugsskolen i Odense.

Læs og se mere om stævnet på side 16.

Generalforsamling
I LMF har vi også afholdt generalforsam-
ling. Bestyrelsens lagde op til medlem-

merne at drøfte LMF anno 2021, og vi i 
bestyrelsen fik mulighed for at fortælle, 
hvad vi er optagede af lige nu. 

Det er blandt andet at få de kristne fri-
skoler gjort bekendt med LMF. Den proces 
er vi påbegyndt, og vi fortsætter i det kom-
mende år vores besøg ude på de forskellige 
skoler. 

Vores mål er, at få flere kristne skoler 
og lærere til at interessere sig for LMF, og 
meget gerne at få et samarbejde op at stå. 
Vi støtter mange projekter rundt om i ver-
den, som kunne være interessante for flere 
af skolerne at få for eksempel som indsam-
lingsprojekt. 

Adventshilsen
Afslutningsvis vil jeg gerne minde dig om 
den smukke salme:

O kom til os alle, du højtidens drot,
om lokken er gylden, om håret er gråt,
udbred dine hænder, mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden,  
når du følger med.

Wilhelm Gregersen

Glædelig advent

Julekuglemylder

Familien Olofson er netop blevet tilknyttet 
LMF. De er udsendt af Norsk Misjonsam-
band til tjeneste i Mongoliet. LMF-Bladet 
har bedt ægteparret om at præsentere sig:

Af Julianna og Silas Olofson, Mongoliet

Vi kommer fra Færøerne og har tre børn. 
Silja på 15 år, Carina på 11 år og Set på 8 
år. Vi har været missionærer i Mongoliet 
siden 2018, men har været hjemme i for-
bindelse med Coronaepidemien. Vi er nu 
tilbage i Khovd, i det vestlige Mongoliet. 
Silja bor i Danmark og går på Hedemølle 
Efterskole i Bjerringbro.

Julianna arbejder som projektkon-
sulent i et projekt, der fokuserer på at 
hjælpe børn med handicap samt deres 
pårørende, sådan at børnenes livskvali-
tet øges, og børnenes ret til hjælp bliver 
respekteret. Projektet er støttet af den 
norske stat, og der er både lokale an-
satte og flere udsendinge, der arbejder i 
projektet.

Silas arbejder med evangelisation og 
menighedsbygning blandt kasakkerne. 
Det er en muslimsk folkegruppe, der 
bor i det vestlige Mongoliet og Cen-
tralasien. I Khovd er der en lille gruppe 

kristne kasakker, der mødes til gudstjeneste 
og undervisning i lokale hjem. Silas hjæl-
per disse få kristne med undervisning og 
opmuntring. Han rejser også til andre byer 
for at mødes med lokale, evangelisere og 
undervise. På landsplan er der kun få hun-
drede kristne kasakker, så det er virkelig et 
pionerarbejde.

Desuden har Misjonssambandet kontakt 
med den mongolske lutherske kirke, som 
vi støtter både økonomisk og åndeligt. Der 
er i dag omkring 50.000 kristne mongolere 
i landet, og den lutherske kirke tæller en 
række menigheder rundt om i landet.

Blandt kasakker i Khovd
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NU'et (TERAZ/NOW) er en gave, en 
smuk blomst, som hænger mellem for-
tiden og fremtiden
Festival 7xGospel 2021, Kraków, Polen

Af Anita Gorska, oversat fra polsk af Lea 
Kjeldsen

Dette års udgave af festivalen var meget 
vellykket, især når man sammenligner med 
2020-arrangementet, som var fuld af usik-
kerhed og frygt. 

Vi arrangerede fem forskellige work-
shops: a cappella-sang, den kreative sang-
skrivningsproces, workshop for musikere, 

for solister og ikke mindst den 23. Gospel 
Workshops i Krakow, som Gospelforenin-
gen har arrangeret uafbrudt siden 1999.

Alle arrangementer var propfyldte, og 
fremmødet oversteg vores forventninger. 
Mine favoritarrangementer var workshop-
pen for musikere, »23. Gospel Workshop« 
og afslutningskoncerten. 

Begejstrede deltagere
Deltagerne var entusiastiske, glade for, at 
de endelig kunne synge, spille og mødes i 
en større gruppe for at gøre det, de elsker, 

nemlig at synge og spille.
Workshoppen for musikere blev ledet af 

nogle af de bedste gospelmusikere i Polen. 
Deltagerne lærte at spille to gospelsange på 
trommer, keyboard og basguitar. 14 perso-
ner deltog i undervisningen.

23. Gospel Workshop i Krakow fandt 
sted i en rummelig sportshal. Workshoppen 
blev ledt af de fantastiske dirigenter: Da-
than Thigpen (USA) og Wayne Ellington 
(UK). Der var 150 deltagere.

Vellykket afslutningskoncert
Til den afsluttende koncert spillede del-
tagerne fra »workshoppen for musikere«, 
»A cappella workshoppen« præsenterede 
to sange, og alle sangerne fra »23. Gospel 
Workshop« i Krakow bidrog. Der var sam-
menlagt 220 mennesker på scenen og 350 
publikummer

Stor forberedelsesindsats
En gruppe på 12 volontører arbejdede på 

projektet i mange måneder. Ophavsmanden 
til årets tema »Nu« var Justyna, som fan-
gede, hvad vi alle følte i disse usikre tider 
– vi har nuet, lad os sætte pris på det!

Min opgave var at illustrere temaet visu-
elt. NU’et er en gave, en smuk blomst som 
hænger mellem fortid og fremtid, og dette 
præsenteres af logoet timeglas. 

Vi er meget taknemmelige for alle, der 
støttede Gospelforeningen og gjorde det 
muligt at arrangere festivalen 7xGospel 
2021. 

Lea Kjeldsen supplerer ...
Festivalens tema var knyttet til Jesu ord i 
Johannesevangeliet kap. 4,23:
»Men der kommer en time, ja, den er nu, 
da de sande tilbedere skal tilbede Faderen 
i ånd og sandhed.« Opfordringen fra Ordet 
er altså at tilbede Gud nu.
LMF er en af ovennævnte sponsorer, idet 
LMF har givet projektstøtte til festivalen. 
Jeg vil gerne sige inderligt tak.
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Bedeplan 2022

Lærernes Missions Forening

1. og 16.
Jeg løfter mine øjne mod bjergene, 
hvorfra kommer min hjælp. Sl. 121,1

Lad os takke og bede for
* Det danske land og folk
* Danmarks dronning og hendes 
 familie
* Det Danske Missionsforbund:
* Dorthe og Cornel Pascu (Jonathan  
 og Sara), Rumænien
* Pinsekirken Blåhøj:
* Tabitha og Torkild Jensen, 
 Tanzania
* Susanne og Leif Madsen, Danmark  
 og Kenya
* Mirjam og Per Bjerre, Danmark  
 og Tanzania
* Mission Afrika & SAT7:
* Joel Zakarias Dam, Cypern
 

2. og 17.
Min hjælp kommer fra Herren, himlens 
og jordens skaber. Sl. 121,2

Lad os takke og bede for
* LMF i Danmark
* LMF's formand Henrik Nis-Hanssen
* Forretningsfører Finn Kier-Hansen
* LMF-Bladet
* LMF på Færøerne, i Norge, Finland  
 og Island
* Noriko og Christian Hermansen  
 (Naomi og Simon), Japan
*  Relay Trust, England 
*  Mette og Alex Bjergbæk Klausen
* Norsk Luthersk Misjonssamband:
* Julianna og Silas Olofson (Silja, 
 Carina og Set), Mongoliet

Af Silje Rønne Schmidt og Maja Bæk  
Christensen

Vi er blevet velsignet med muligheden for 
at flytte til Tanzania og bruge fire måneder 
i Guds arbejde her. Vi er udsendt i sam-
arbejde med Brødremenighedens Danske 
Mission, og er bosat i Kipili, hvor vi funge-
rer som hjælpelærere i kirkens førskole og 
en SFO for byens børn.

Forventninger til noget ukendt
Vi havde gjort os mange tanker om vores 
liv og arbejde, før vi kom hertil. Siden har 
vi mødt den tanzaniske kultur, som har 
lært os, at livet i Afrika tager man, som det 
kommer. 

Det har både været spændende og udfor-
drende at få testet sit behov for planlægning 
og struktur, som førhen har været en tryg-
hed for os. Vi øver os i at blive udfordret i 
vores arbejde, og beder Gud hjælpe med at 
finde os til rette i det. 

Bådmission i Kipili
De første tre uger af vores 
ophold brugte vi i sprogskole. 
De fleste tanzaniere taler kun 
Swahili, så det er vigtigt at 
kunne kommunikere på deres 
sprog. Efter sprogskole var vi 
inviteret på en uges evange-
lisationstur til seks landsbyer 
langs Tanganyikasøen med 
missionærparret Janice og 
Mads Jakobsen. 

Dagene gik med undervis-
ning for de interesserede lo-
kale, sang, prædiken og  

børnepasning, som vi stod for. Det var 
en lærerig uge. Vi var endnu ikke særlig 
stærke i sproget, så vi kunne kun én børne-
sang på swahili, »Bygge Guds rige«. Den 
lærte vi de mange børn, nogle dage deltog 
op mod 120 børn ad gangen. Men det var 
i sandhed, hvad vi erfarede at kunne være 
med til: at opbygge Guds rige i de små 
landsbyer langs søen. 

Når vi om aftenen gik mod vores telte på 
stranden, blev vi ofte mødt af børn der kun-
ne huske sangen fra tidligere. Vi havde ikke 
ordforråd til at forklare, hvorfor vi sang 
som vi gjorde, men vi beder til, at Gud må 
bruge børnesangen til at bygge videre, hvor 
han satte os til at begynde arbejdet. 

Mødet med en landsby
Tilbage i Kipili begyndte vores arbejde i 
førskolen og Center Of Learning, som fun-
gerer som en SFO. Her blev vi mødt af en 
masse skønne børn, som er klar på at blive 
undervist og lege en masse. 

Volontørliv i Kipili

Fortsættes side 13
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* Lone og Winterford Barua (Mari- 
 etta, Thea, Martin), Danmarks og  
 Papua Ny Guinea
* Kirsten Solveig Larsen og 
 Raimundo Pinheiro, Brasilien

12. og 27.
Da sagde man blandt folkene: Herren 
har gjort store ting mod dem. Sl. 126,2

Lad os takke og bede for
* Missionærbørnene og deres 
 lærere og volontører
* Israelsmissionen:
* Elisabeth og David Serner 
 (Nathanael, Naomi), Israel
* Luthersk Mission, Peru:
* Lise og Frederik B. Smidt, Peru
* KFS:
* Ruth Osmundsen, Etiopien 

13. og 28.
Herren har gjort store ting mod os, og 
vi blev glade. Sl. 126, 3

Lad os takke og bede for
* Apostolsk Kirkes Mission:
* Malene og Andreas Vejnø Ander- 
 sen (Noa, Eliza Joy, Levi), Zambia
*  Rebekka og Thomas Kjær (Angelica,  
 Josva, Benjamin, Silas), Sydafrika
* Brødremenighedens Danske Mission:
* Knud Elmo Knudsen, pendlermis- 
 sionær  
* Mia og Michael Toldam Korsgaard  
 (Halfdan, Vilfred, Eskild), Tanzania
* Janice og Mads Jakobsen, Tanzania

Egne bedeemner kan noteres her

9. og 24.
Herren bevare din udgang og din ind-
gang fra nu af og til evig tid. Sl. 121,8

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Slagelse
* Susanne Tjagvad Madsen og Kim  
 Seng Mony, Cambodja
* Arbejdet i børne- og teenklubber
* Udsatte børn og deres familier
*  Børn med særlige behov
*  Sømandsmissionen
*  Lisbeth & Søren Hansen, Grønland
*  Else Højvang, Grønland

10. og 25.
Da Herren vendte Zions skæbne, var 
det, som om vi drømte. Sl. 126, 1

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Haderslev
* Missionsselskabernes volontører  
 og ungdomsarbejde
* Promissio:
* Berit Østby og Mehret-Ab Beraki,  
 Etiopien
* Lotte og Bjarne Carlsen, Etiopien
* Elisabeth Poulsen, Liberia

11. og 26.
Da fyldtes vor mund med latter,  
vor tunge med jubel. Sl. 126, 2 

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Skjern
* Alle skoler i Danmark, deres 
 lærere og pædagoger
* Ungdom med Opgave:
* Stella Christtreu, Indonesien
* Jette og Lyle Hall (Rachel, Acacia,  
 Michaela, Naomi), Tanzania

3. og 18.
Han lader ikke din fod vakle. 
Sl. 121,3

Lad os takke og bede for
* LMF’s bestyrelse, kredsledere og  
 arbejdsudvalg
* Hver enkelt medlems tjeneste i  
 bøn og arbejde
* Lea Kjeldsen, Polen
* Meifrid og Bryan Mahendran,  
 Malaysia/Færøerne 
* Christian Vestergaard, LAMB/ass.  
 Danmission, Bangladesh

4. og 19.
Han, som bevarer dig, falder ikke i 
søvn. Sl. 121,3

Lad os takke og bede for
* Nationale lærere og deres skoler  
 og menigheder
* Seniorvolontører
* Ruth Ulea, Nigeria
* Stella Ndyekobora, Tanzania 
* WutomiAgri:
* Lisbeth og Kurt Terp, Mozambique

5. og 20.
Han, som bevarer Israel, falder ikke i 
søvn, han sover ikke. Sl. 121.4

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i København
* Tidligere missionærer, der rejser  
 ud til kortere opgaver
* Danmission: 
*  Anna-Marie Lauenstein og Louis  
 William Møllerfors, Tanzania
* Stine H. Pedersen, Madagaskar,

6. og 21.
Herren bevarer dig. Herren er din skyg-
ge ved din højre side. Sl.121,5

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Ans
* Missionærer på hjemmeophold og  
 i mødearbejde
* Luthersk Mission Tanzania:
*  Ruth og Philip Bach-Svendsen,  
 Tanzania
*  Charlotte Bech, Tanzania

7. og 22.
Om dagen stikker solen dig ikke, månen 
ikke om natten. 
Sl. 121,6 

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Aarhus
* Luthersk Mission, Cambodja:
* Monica og Simon Kronborg  
 (Alfred, Manola), Cambodja
* Sara og Jesper Hansen (Gustav og  
 Johanna), Cambodja
* Mia og Johannes Jensen (Noomi,  
 Lydia og Debora), Cambodja

8. og 23.
Herren bevare dig mod alt ondt, han 
bevare dit liv. 
Sl. 121,7

Lad os takke og bede for
* Missionærer under udrejse
* Anne og Brighton J. Katabaro  
 (Aganyila, Amanya, Mukiza, Alinda)    
 Tanzania
* Pinsekirken, Esbjerg:
* Birgitte og Søren Pedersen, Kenya
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14. og 29.
Vend vor skæbne, Herre, som strømme 
i Sydlandet. Sl. 126,4

Lad os takke og bede for
* LMF’s medlemmer uden for 
 kredsene
* LMF’s danske stævne (7.-9. okt.  
 2022 i Odense)
* Hjemvendte missionærer
* Pensionerede missionærer i 
 Danmark
* Foreningen af Kristne Friskoler 
* Kristne fri- og efterskoler

15. og 30.
De som sår under tårer, skal høste med 
jubel. Sl. 126,5

Lad os takke og bede for
* Dagcentre og børnehjem for 
 gadebørn:
* Sukh Dhaam i Alkmaar, Suriname
* Emmanuel, Honduras

* Enkehjemmet Lebanon, Indien
* Siloam Kostskole, Indien
* Immanuelshjemmet Phibun,  
 Thailand
* City Ministry, Nigeria
* Institutioner og skoler i øvrigt, som  
 missionærerne har kontakt til eller  
 arbejder på

31. 
Grædende går han ud, mens han bæ-
rer såsæden; Med jubel vender han 
hjem, mens han bærer sine neg.  
Sl. 126,6

Lad os takke og bede for
* De nationale kirker, deres ledere  
 og medarbejdere
* Samarbejdet missionærerne 
 imellem
* Samarbejdet i missionsorganisa-
 tionerne samt i Dansk Missionsråd
* Nye missionærer
* Unåede folkeslag
* Forfulgte kristne – og dem, der 
 forfølger dem

Bibelvers udvalgt af 
Ellen Lauridsen

Fortsat fra side 8
Førskole i Tanzania er ikke, som man 

kender en børnehave i Danmark. Der er 
stort fokus på udenadslære og disciplin helt 
fra børnene er fire år. 

I kirkens førskole er det ikke tilladt at slå 
børnene, men man kan desværre godt mær-
ke, at de er vant til det hjemmefra, hvilket 
også har gjort det udfordrende at sætte sig 
i respekt overfor nogle af børnene. Det gør 
det dog kun mere meningsfyldt at være der, 
og give dem en kærlig relation, uden at de 
skal frygte for slag senere. 

Vi har også holdt børneklub, hvor vi har 
samlet børn, vi møder på vores vej gen-
nem byen. Her har vi oplevet, at børnene 
kender de kristne børnesange på forhånd. 
Det vidner om, at vores arbejde giver me-
ning, og at det huskes blandt børn – også i 
fremtiden. 

Kærlighedsmåltid 
Hen over foråret har missionsstationen i 
Kipili været samlingssted for ugelange 
seminarer for kirkens ledere og nytilkomne 
evangelister i provstiet. Dette 
fik vi lov til at være en del af, 
da 60 mænd og kvinder sam-
ledes til årets sidste seminar. 

Som afslutning på ugens 
undervisning fejrede vi et af 
kendetegnene ved Brødreme-
nigheden nemlig kærligheds-
måltidet. Det fejres normalt 
med te og en bolle, i Tanzania 
med kage og sodavand, mens 
menigheden danser. 

Vi blev bedt om at stå for 
kagen. Jo vildere og større 
kagen var des bedre. På da-
gen gik vi i gang med de helt 
store ideer, masser af suk-
kerglasur og frugtfarve. Den 

gode stemning blev dog hurtigt skiftet ud 
med en mere panisk og kaotisk stemning, 
da strømmen gik og tog vores ovn med.

Det hele endte med en Bagedyst-lignen-
de situation med kun 30 minutter tilbage, 
blå glasur over alt i huset, og al arbejde 
foregående i løb. Men vi nåede det og hav-
de en stor fest med lovsang, dans og kage 
til alle! En fantastisk oplevelse at dele med 
alle de glade evangelister. 

De første to måneder har allerede lært og 
givet os meget; nye bekendtskaber, et helt 
nyt sprog og en ny hverdag i en lille lands-
by. Vi sender en stor tak for jeres støtte, og 
håber I vil nyde at følge lidt med i vores 
liv her. 
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Af Ruth Eva Osmundsen – udsendt af KFS 
til arbejde for den kristne studenterbevæ-
gelse EvaSUE i Etiopien

For nyligt havde jeg ansvaret for et semi-
nar om det at være et multietnisk fælles-
skab af studerende. 

Seminariet var en del af den årlige lejr 
for ledere i studenterarbejdet i Etiopien og 
blev afholdt af EvaSUE, som jeg arbejder 
for. 420 deltagere kom fra alle dele af 
landet og repræsenterede de kristne stude-
rende på universiteterne i Etiopien.

Multietnisk etiopisk studenterliv
I Etiopien er der 86 forskellige etniske 
grupper, der hver har sit sprog, sit territo-
rium og sin kultur. 

Når de unge fra disse forskellige grup-
per bliver færdig på gymnasiet, søger de 
om optagelse på landets offentlige uni-
versiteter. De har lov til at ønske fag og 
studiested, men det afhænger af karakterer 
og myndighedernes fordelingskvote, hvor 
i landet de bliver optaget, og hvilket fag de 
kommer ind på. 

Dette betyder, at der på hvert af univer-
siteter er studerende, der repræsenterer 
alle de forskellige etniske grupper i landet. 
Mange studerende får således plads på et 
universitet i en helt anden del af landet, 
end hvor de selv kommer fra. 

Universiteterne i landet har derfor fået 
betegnelsen 'Little Ethiopia', fordi der her 
er samlet studerende fra alle de mange et-
niske folkegrupper.

Umiddelbar kan det lyde meget eksotisk 
med så multietnisk et studiemiljø, men vir-
keligheden er ofte, at der opstår konflikter 
og misforståelser på grund af de mange 
forskellige sprog og kulturer. Det, der i en 

kultur regnes for at være almindelig høf-
lighed, kan i en anden kultur blive opfattet 
som en alvorlig fornærmelse. 

På afstand er disse forskelligheder char-
merende, men når en studerende kommer 
træt tilbage til kollegiet efter en dag med 
mange undervisningstimer og måske har 
fået dårligt resultat på en prøve, kan det 
være svært at se det charmerende i væ-
relseskammeratens manglende kulturelle 
hensyntagen. 

Det er her misforståelser opstår og ud-
vikler sig til irritation over den anden og 
hans anderledes måde at være på. Senere 
fører det til nedladende kommentarer, og 
langsomt har hadet udviklet sig, og kon-
flikter opstår. 

Mange følelser i spil
I det kristne fællesskab på studiestederne 
bliver det en udfordring at finde en balance 
mellem at sikre rummelighed, så alle føler 
sig velkomne og hjemme, og samtidig give 
plads til forskelligheden og den velsig-
nelse, der følger med den.

Når samtalen falder på etnicitet blandt 
de studerende, er der derfor mange følelser 
indblandet, og det var med dette i tankerne, 
at jeg forberedte min undervisning. Jeg 
stod overfor en svær opgave, hvor det var 
vigtigt at vælge den rette indgangsvinkel 
og de rette ord, så ingen føler sig glemt, og 
ingen føler sig anklaget. 

Jeg skulle holde det samme seminar tre 
eftermiddage i streg, hver dag med en ny 
gruppe af studerende på omkring 20 delta-
gere. 

Den første eftermiddag, efter et tre timer 
langt undervisningsforløb med spørgsmål 
og kommentarer, var jeg helt smadret. 
Heldigvis var vores økonomiansvarlige fra 

EvaSUEs sekretariatet og to af studenter-
sekretærerne også med, og de hjalp med 
at svare på spørgsmål og delte af deres 
erfaringer. 

Selfie skaber god afslutning
Efter den første dag, da jeg stod og var ved 
at pakke mine ting sammen, kom en af de 
studerende tilbage ind i klasseværelset, 
efter at alle var gået. »Må jeg få et billede 
taget sammen med dig?« Vi havde snakket 
lidt i pausen, og det var tydeligt, at han var 
blevet udfordret af undervisningen og fået 
et nyt perspektiv på det med etnicitet. 

Jeg var selvfølgelig med på en selfie, og 
da jeg kom ud på gangen, stod der flere 
studerende og ventede. Mange billederne 
blev taget, og vi fik også en rigtig god og 
sjov afslutning på en ellers tankevækkende 
og alvorlig eftermiddag.

Den svære undervisning om etnicitet Etnisk konflikt
Artiklen af Ruth Eva Osmundsen er sendt 
til LMF-Bladet i begyndelsen af oktober. 

Efterfølgende er konflikter i Etiopien 
eskaleret dramatisk, så landet befinder sig 
i undtagelsestilstand, og der er væbnede 
kampe mellem regeringstyrker og lokale 
styrker især i Tigrayprovinsen i det nord-
lige Etiopien. 

LMF har kontaktet Ruth E. Osmundsen 
for at høre til hendes situation. Hun sva-
rede  den 17. november: »Jeg har det under 
omstændighederne godt og befinder mig 
trygt i Addis Ababa, hvor vi efter bedste 
evne fortsætter arbejdet.«

Bed for situationen og for fred 
og sikkerhed for alle i Etiopien.

Den omtalte selfie ses herunder
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LMF's landsstævne – skønt gensyn samt på gensyn i '22
Forventningen var til at tage at føle på. 
Efter to aflyste sommerstævner glædede 
LMF's medlemmer til at mødes igen, være 
sammen, tale, bede, synge, lytte og hygge!

Denne gang lykkedes det! Den anden 
weekend i oktober stimlede cirka 45 
LMF'ere fra hele landet sammen på Dalum 
Landbrugsskole i Odense. Det blev nogle 
gode dage.

Fredagshygge
Selv om stævnet egentlig først begyndte 
lørdag morgen, havde cirka 25 deltagere 

valgt muligheden for at overnatte på konfe-
rencecentret mellem fredag og lørdag. 

Det gav anledning til en virkelig hygge-
lig og uformel samling, hvor der blev sun-
get, bedt, talt og berettet om, hvad livets 
tildragelser har budt på siden sidst.

At finde vej
Dalum landbrugsskole er et ganske 
stort bygningskompleks, så for de fleste 
LMF'ere var det i første omgang en smule 
udfordrende og måske forvirrende at finde 
rundt og finde sig til rette.

Men når først man havde pejling af 
værelse, spisesal og mødelokale, så var 
afstandene en anledning til lidt motion 
mellem møderne, som en af deltagerne så 
positivt udtrykte det.

Plads til fællesskab
Programmet var tilrettelagt med god tid 
og plads til fællesskab. Anledningen blev 
udnyttet, og mange hyggelige samtaler 
gjorde, at deltagerne atter kom lidt nær-
mere hinanden.

Men naturligvis var der også program i 
løbet af dagene. 

Henrik Sonne Petersen fra Dansk Mis-
sionsråd bidrog lørdag formiddag med et 
spændende foredrag om missionsarbejdets 
aktuelle situation.

Lørdag eftermiddag blev der afholdt 
generalforsamling. Referat og formandens 
beretning kan læses på LMF's hjemme-
side. Under fanebladet »Om LMF« vælges 
menupunktet »Generalforsamling«. Be-
mærk blandt andet, at der blev vedtaget 
vedtægtsændringer, som ligeledes kan ses 
på fanebladet »Om LMF«. Generalforsam-
lingen forløb i øvrigt ganske udramatisk.

Søndag sluttede stævnet af med en god 
gudstjeneste, som Bodil Lanting havde 
tilrettelagt

Lidt dramatik
Natten mellem lørdag og søndag blev en 
af stævnets deltagere desværre dårlig og 
måtte køres på hospitalet i ambulance. 

Heldigvis er vedkommende atter kom-
met til hægterne.

Fremtidens stævner
Under stævnet blev deltagerne spurgt til 
deres indstilling vedrørende fremtidens 
stævner. Der viste sig at være en klar majo-
ritet, som ønsker stævner med to overnat-
ninger. 

Det var mindre tydeligt på besvarelserne, 
hvilke måned er bedst. Men flest pegede 
faktisk på oktober. 

Det har LMF's bestyrelse taget ad notam, 
og derfor er landsstævnet 2022 allerede 
fastlagt.

På gensyn til landsstævnet 2022
Fredag den 7. til søndag den 9. oktober 
2022 på Dalum Landbrugsskole, Odense



18 19

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 
nye medlemmer: 

Elin Beier, Aarhus
Anne Østergaard Kristensen, Billund
Julianna og Silas Olofsen, Mongoliet

LMF har med sorg taget afsked med:
Erna Larsen, Lemvig 
Henry Raabjerg, Agerskov

Æret være deres minde.

Rettelser til missionæroversigten
I sidste nummer af LMF-Bladet var der en 
oversigt over LMF's missionærer. Desværre 
var der nogle fejl, som redaktøren beklager.

Under Etiopien skal tilføjes  
Ruth Eva Osmundsen, Addis Abeba,  
rutheva@gmail.com

Under Tanzania skal tilføjes dansk adres-
se for Anne Juel Katabora, som studerer 
i Danmark: Sortbærvej 3, Sejs-Svejbæk, 
8600 Silkeborg

Endelig tilføj Mongoliet og .skriv missio-
nærerne Julianna og Silas Olofson,  
silasolofson@gmail.com (jævnføre side 5 i 
dette blad).

Støt Lea Kjeldsen gennem LMF
Missionsselskabet »Aktiv Mission« har 
nedlagt virksomheden. På den baggrund 
henvendte Lea Kjeldsen sig til LMF's be-
styrelse, som med glæde har indvilget i at 
lade »Mission Gospel« i Krakow, Polen, 
været et LMF-støtteprojekt.

Det indebærer, at der kan doneres gaver 
til »Mission Gospel« gennem LMF. Give-
ren opnår skattefradrag for støtten.

Man kan læse om Lea Kjeldsens arbejde 
på side 6-7 i dette blad.

Julehilsen til de kristne friskoler
I begyndelsen af december modtager alle 
kristne friskoler i Danmark en julehilsen fra 
LMF, som på den facon gerne vil gøre op-
mærksom på foreningens eksistens.

Bed gerne for disse julehilsner.

Gavemedlemskab
Hvad skal man da finde på at give til An-
ton, Berit, Sørine, Lars og alle de andre på 
listen? Nu ved jeg det! Et gavemedlemskab 
til LMF. Og der er endda tilbud.

To medlemskaber for et medlemskabs 
pris. Det er godt nok billig. 

Hvordan gør du? Ring eller send en e-
mail til kontoret, så finder vi ud af resten 
sammen. Du finder nummer og e-mailad-
ressen på side 2.

Af Janice og Mads Jakobsen,  
BDM, Tanzania

Kristne langs Tanganyikasøen i Tanzania 
ved, at Guds ord er vores åndelige føde.

Men det er vanskeligt at få fat på. For den 
nærmeste boghandel kan være timers eller 
dages rejse væk. Selv hvis man når til byen, 
kan en lille Bibel koste op til 5 dages løn. I 
mange kirker har kun få deres egen Bibel. 

Da vi lavede bibelstudier i grupper under 
seminarer for kirkeledere i Kipili, så vi, at 
under halvdelen af dem ejede en Bibel.

Tak til LMF
Heldigvis har vi ved Guds nåde og gennem 
LMF’s projektstøtte været i stand til at købe 
mange Bibler. Vi har solgt disse Bibler til en 
meget lavere pris, op til 26% rabat på byens 
priser. Hver gang der blev afholdt seminarer 
i Kipili, eller når vi rejste for at besøge kir-
ker ved søen, kom folk fra forskellige kirker 
for at købe bibler.

Guds ord – uopnåeligt?
Man kan spørge sig selv, hvorfor vi så 

ikke forærer Biblerne? Sidste år fik en me-
nighed mange gratis bibler og andre bøger. 
De modtog dem med glæde. Men et år se-
nere var de fleste allerede forsvundet eller 
iturevet. Det virker som om, at ting, der er 
købt, er mere værdsat end gratis ting.

Hvordan bruges de?
Når vi besøger landsbyer, mødes vi under 
mangotræer eller i kirkebygninger og dis-
kuterer Skriften sammen med lokale krist-
ne. Folk fra andre trosretninger og endda 
muslimer slutter sig nogle gange til. 

Bibelens historier præsenteres også igen-
nem små skuespil. Når skuespillene vises, 
samles mange mennesker fra landsbyerne 
for at se, hvad Bibelen lærer os. Guds ord 
er levende og aktivt, trænger ind i sindet og 
ånden og udleves med kroppen.

Endnu en gang tak for at huske os, der bor 
langs Tanganyikasøen.
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Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Julequiz - der skal tælles
Sædvanen tro skal der være en quiz i 
julenummeret af LMF-Bladet. 

Ligeledes sædvanen tro handler det 
om at tælle. I år skal der tælles julekug-
ler som den, du ser til højre. Bemærk 
dog at den kan forekomme i flere for-
skellige størrelser, og indimellem er den 
måske kun delvist synlig. Så kik godt 
efter. Kuglen her på siden tæller med!

Når du er sikker i din sag, så send en 
email til kontor@lmfdanmark.dk med 
dit bud på et svar. 

I år trækkes der lod om hele tre gevin-
ster som er lidt lækker chokolade sam-
men med en LMF-kuglepen, som netop 
er blevet fremstillet til at reklamere for 
LMF på landets kristne friskoler. Så få 
en af disse unikke LMF-kuglepenne!

Svaret skal indsendes senest den  
15. december. De heldige vindere får di-
rekte besked og gevinsten tilsendt.


