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Gud – lad din herlighed
komme over hele jorden

(Salme 57,6)
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Af Anna Magni Larsen, bestyrelsesmedlem 
i norsk LMF, tidligere missionær i Japan

Til lykke med et nyt år – et jubilæumsår 
for norske [og dansk, red.] LMF, og et år 
med et nyt tema for andagterne: frimodig i 
tjeneste!

Først – hvilken tjeneste taler vi om?
Jeg går ud fra, at vi, som læser »Misjons-
hilsen« [norsk LMF’s medlemsblad, red.], 
er enige om, at [norsk] LMF’s særlige tje-
neste er at formidle kundskaben om Jesus 
til hele verden, kundskab, der kan føre til 
erfaringen af Jesus og en relation til Ham. 

At være frimodig i tjenesten kan ses fra 
flere vinkler. Man kan være frimodig i 
forhold til sit mandat, sin sendende orga-
nisation, og man kan være frimodig i sit 
forhold til de mennesker, som man tjener 
iblandt, for eksempel ved at være frygtløs 
over for dem.

I mine første år i Japan tvivlede jeg ofte 
på, om Gud virkelig kunne bruge mig som 
missionær? »Hvordan skal det gå?«, tænkte 
jeg. For eksempel havde jeg ikke let ved at 
lære nye mennesker at kende eller komme 
i kontakt med dem. Det var noget, jeg bad 
meget om – og tænkte meget over – mens 
jeg udførte de opgaver, jeg efterhånden fik.

Når jeg skuer tilbage på tjenesten i Ja-
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LMF-Bladet nr. 1, 2022
Af Finn Kier-Hansen

2022 er det syvende årstal, jeg har skrevet 
på forsiden af LMF-Bladet. Mit første 
nummer som redaktør var 6, 2016.

Det er fortsat både et privilegium og et 
stort ansvar at formidle LMF's sjæl og ånd 
gennem bladet til de knap 500 medlemmer 
i ind- og udland. 

Du kan glæde dig til at læse rigtig spæn-
dende beretninger i dette nummer. Særligt 
vil jeg anbefale de to artikler fra volontør-
udsendte. Det er fantastisk endnu en gang 
at erfare, hvordan mission kommer under 
huden på de unge, som bruger tid og penge 
på at hjælpe i Tanzania og Cambodja. 
LMF har netop støttet endnu en volontør, 
som gennem Mission Afrika er udsendt til 
Cypern for at arbejde på SAT-7. Støtte til 
disse volontører er en vigtig hjertesag for 
LMF. Bed for volontørerne.

pan, ser jeg, at som årene gik, ændrede 
noget sig. 

Det var ikke, at jeg blev mere frimodig 
og udadvendt, tror jeg, i hvert fald opda-
gede jeg det så ikke selv. 

Men bønnen ændrede sig. Den skiftede 
fokus og indhold: »Jeg kan ikke gøre noget 
for dig, medmindre du bruger mig,« gentog 
jeg ofte. Det gør jeg stadig.

At gå fra at tvivle på, om Gud virkelig 
kan bruge mig, til at bekende, at jeg ikke 
kan udføre missionen, uden at han bruger 
mig – kan det kaldes en tur mod tillids-
fuldhed i forhold til tjeneste og i forhold til 
Herren?

Lad os opmuntre hinanden med et bibel-
ord til det nye år:

 Sæt dit håb til Herren, 
 vær stærk, fat mod, 
 sæt dit håb til Herren! 
  Sal 27,14

Frimodighed i  
tjenesten

Andagterne i årgang 2022 af LMF-Bladet 
skrives af mennesker med tilknytning til 
norsk LMF. 

Norsk LMF har tradition for at vælge et 
årstema for andagter og andre aktiviteter.  
I 2022 er temaet: Frimodighed i tjenesten.
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Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 19. april

Af Elizabeth Padillo 
Olesen, medlems af 
 LMF's bestyrelse

Bedeugen og vores fælles identitet
Januar bringer en frisk begyndelse, en tid 
til at minde os om håb i livet og håb i ver-
den. I anden uge af januar afholdes Evan-
gelisk Alliances bedeuge. I den tredje uge 
samles kirker med tilknytning til Kirkernes 
Verdensråd til bedeuge for kristen enhed.

I år må vi minde om og seriøst overveje 
Jesu bøn i Joh 17,18-21: »for at alle, der 
tror på Jesus, må være ét.« I 1908 tog 
nogle få kirkeledere og kristne foreninger 
denne bøn seriøst. De begyndte at mødes 
på tværs af konfessionelle skel samt på 
trods af forskelle i liturgi og måder at ud-
føre mission på. For de var fælles om troen 
på Jesus som Herre og Frelser. 

Bedeugen er fortsat anerkendt som en 
vigtig fælles opgave. I Kolding blev det 
markeret af otte lokale kirker: Kolding 
Kirke Center, KirkeiByen, Kolding Valg-
menighed, flere folkekirker og Sct. Mi-
chaels Kirke. 

LMF er også økumenisk, tværkirkelig 
og tværkulturel. Vi går, hvor behovet er. 
Vi føler, at det er Guds kald til at tjene. At 
tjene er en del af vores identitet. Men vores 
tjeneste skal være forankret i Jesus Kristus, 
som lærte os at bede. Uanset hvad vi gør i 
forhold til det, vi ser som vores formål med 
livet, må det bakkes op af bønner. Bøn er 
forbindelsesleddet til den levende Herre. 
LMF-medlemmer og missionærer i for-

skellige kirker mener, at tjeneste i Herren 
ikke har nogen grænser. Mission påbegyn-
des, hvor behovet ses og forstås. Arbejdet 
for forsoning i kærlighed finder sted, fordi 
der er den fælles forståelse for, at vi er 
kaldet til at være ambassadører for Guds 
forsoning i verden.

Med dette indlæg vil jeg blot hilse jer 
alle godt nytår på vegne af LMF’s besty-
relse og minde os om, at på trods af proble-
mer og udfordringer i vores tid har Herren 
Jesus efterladt os noget, vi kan bruge til at 
nå ham. 

Bøn er også et redskab til at hvile i Jesus, 
som har kaldt os og har givet os vores fæl-
les identitet. Vi kan bede personligt eller 
sammen med andre i vore lokale kirker 
eller med andre kirker i byen og i hele ver-
den. Denne tradition betyder, at vi bekræf-
ter vores fælles identitet som kristne. 

Jeg vil personligt bede om forbøn for 
den centrale og sydlige del af Filippinerne. 
Den nylige tyfon, Odette, der ramte Fi-
lippinerne den 15. december 2021, har 
efterladt gigantiske ødelæggelser, som vil 
tage mange år at genopbygge, fordi den har 
dækket så store områder med små fiskeøer, 
mange landsbyer og byer i flere provinser. 
Bed for Filippinerne og andre lande ramt 
af naturkatastrofer og klimaændringer. Bed 
for lande med konflikter og krig og bed for 
dem, som tørster efter magt.

Bed om, at Coronakrisen ikke vil regere 
og slavebinde os med frygt. Bed om fred i 
verden, bed for dem, der har mistet håbet, 
og for dem, som er syge. Bed for alle mis-
sionærer. Bed for alle LMF’er og bed for 
alle dem, der deler vores vision og tro på 
Jesus Kristus som Herre og Frelser for alle 
mennesker og folkeslag på jorden.

Med brød til  
brødets hus
Af Elisabeth Serner, Jerusalem

Herfra Israel skal der lyde en stor tak til 
LMF for jeres økonomiske støtte til køb af 
farver og malerbøger! 

Malerbøgerne indeholder fine illustratio-
ner med bibelfortællinger, og vi har nydt 
at kunne dele disse ud til både jødiske og 
arabiske børn i Jerusalem og Bethlehem. 

På billedet nederst ses vi i Bethlehem 
på »Manger Square«, hvor malerbøgerne 
gjorde stor lykke. 

Vi havde også bagt brød til at dele ud i 
Bethlehem, som bogstavligt talt betyder 
»Brødets hus«. Se billedet til venstre.

Husk at bede for Jerusalems fred og Isra-
els frelse.
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Af Susanne og Leif Madsen

New Life Africa International (NLAI) i 
Kenya blev startet af danske missionærer 
sammen med en lokal præst i 1996. 

Kristen Friskole giver julegaver til børn i Kenya
           Det gør en enorm forskel for børn i Kenya at få julegaver og lille julefest

NLAI hjælper i dag cirka 850 fattige 
børn og unge med uddannelse og mad, 
hvoraf cirka 130 bor på de to børnehjem, 
som NLAI driver udover skolerne.

Fra Advent til jul
NLAI fik igennem LMF kontakt til »Den 
Kristne Friskole« i Holstebro og vores an-
søgning om at modtage indsamlingen fra 
skolens adventsarrangement i november 
2021 blev godtaget.

NLAI modtog 14.520 kr. fra Den Kristne 
Friskole til julegaver og fest for børnene i 
NLAI i Kenya.

Pengene rækker langt i Kenya, så selv 
om det ikke blev til så stor en julegave til 
hver af de mange børn, så blev de meget 
glade for gaverne.

Gaverne højt værdsat
Der er ikke så mange af de fattige i Kenya 
som har mulighed for at få specielt lækkert 
mad til jul, og endnu færre har råd til ju-
legaver. Derfor værdsætter børnene meget 
mere en gave end mange af os i de rigere 
lande gør.

På grund af Corona kunne NLAI ikke 
holde den traditionelle store julefest. Men 
eleverne fik ekstra god mad på skolen på 
den sidste dag inden juleferien. 

De fik også deres gave og gode madpro-
dukter i madkurven ved uddelingen til fa-
milierne, som har børn på skolen. Så havde 
familierne mulighed for at lave god mad 
derhjemme i julen.

Børnene på børnehjemmene fik lov at 
holde julefest d. 25. december, hvor man 
normalt fejrer jul i Kenya, med god mad og 
flere gaver. 

Endnu engang vil vi gerne takke LMF og 
den Kristne Friskole i Holstebro for deres 
fælles indsats for at glæde børn i New Life 
Africa International i Kenya. 

Banebrydende samarbejde
LMF vil også gerne sige en varm tak 
til skoleleder Carsten Linde Sørensen 
og Den Kristne Friskole i Holstebro for 
at ville støtte NLAI, så der blev jul i 
Kenya.

Herunder ses et billede fra adventsfe-
sten på skolen.

LMF håber at kunne være med til at 
formidle kontakt fra kristne friskoler i 
hele Danmark til spændende missions-
projekter i hele verden. 

Er du skolelærer eller leder, kan du 
altid henvende dig for at høre mere.
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Farvel og tak
Af Silje Rønne Schmidt og  
Maja Bæk Christensen

Siden vores sidste artikel her i bladet 
(LMF-Bladet nr. 6, 2021) har vi brugt to 
måneder mere i Tanzania, som blev vores 
sidste, inden vi sluttede volontørarbejdet i 
Kipili sidst i november [udsendt af BDM 
som volontører, red.]. 

Vi havde langt hen ad vejen nået at væn-
ne os til livet i Tanzania og er blevet meget 
stærkere i sproget. Dette har givet anled-
ning til venskaber med lokale fra byen, som 
vi har nydt godt af. Det er blevet til mange 
spil Skip-Bo, fisketure og snakke. 

En dag i Cheka Chea
Fredag d. 26. november havde vi vores 
sidste arbejdsdag i førskolen, Cheka Chea. 
Vi brugte dagen på at lave ris og bønner 
med børnene, hvorefter vi havde et festligt 
afslutningsmåltid. 

Det har krævet tilvænning at få en hver-
dag til at fungere for os i førskolen. Det har 
krævet tid og tilpasning at få forventninger 
og praksis til at møde hinanden. Vores op-
gave i førskolen bestod hovedsageligt i at 
være kreative med børnene, mens læreren, 
Happy, underviste og fortalte bibelhistorier. 

En dag startede vi dagen ud med at høre 
skabelsesberetningen, og børnene skiftedes 
til at nævne noget, Gud har skabt. Efterføl-
gende havde vi et langt stykke papir med 
overskriften: Mungu ameumba…, Gud har 
skabt…. Dér lå vi 30 mand på maven med 
farveblyanter og var kreative med, hvad 
Gud har skabt til os (se bladets forside). 

Det har været givende og lærerigt at være 
med i førskolen. Særligt at erfare hvordan 
små ting kan gøre en stor forskel for børn. 
Et ekstra kram, en ny børnesang med fagter 
eller farveblyanter og papir. 

Regntid 
I november og december er der regntid i 
Tanzania. I en lille by som Kipili betyder 

det, at strømmen 
går, hver gang 
det regner. 

I Kipili lever 
man i høj grad 
efter vejret, og 
hvis det regner, 
når man skulle 
have været af 
sted på arbejde, 
bliver man 
hjemme. 

Flere gange 
har vi oplevet, at 
læreren er ude-
blevet, og vi har 
freestylet med 
leg og kreative 
aktiviteter. 

Det har givet anledning til at have nogle 
af børnene på helt tæt hånd og være ekstra 
nærværende for de enkelte børn. Vi har 
erfaret en ny taknemmelighed, da vi er 
vokset op med strøm, vand og varme, uden 
at bekymre os om, hvornår det slipper op 
igen. 

Det var altid en fest, når strømmen en-
delig kom tilbage, efter at regnen havde 
lagt sig. Brødremenighedens volontørhus 
i Kipili ligger lidt oppe af et bjerg i byen, 
så vi kunne tydeligt høre, at når hele byen 
jublede og den høje basmusik startede 
igen. Så var strømmen kommet!

Malerprojekt
Udover arbejdet i Brødremenighedens før-
skole har vi brugt kræfter i Center Of  
Learning, som fungerer som en SFO for 
byens børn i alderen 3-13 år. Her har vi 
brugt nogle af de projektpenge vi har sam-
let ind, til at give et af deres klasselokaler 
en lille make-over. I samarbejde med 
børnene har vi malet et klasselokale ud fra 
emnet »pas på skoven«. Herfra er tanken, 
at lærerne kan bruge rummet til at under-

vise børn og unge i, hvordan man passer 
på naturen. At man ødelægger økosystemet 
ved at fælde alle træer på én gang, og at det 
er vigtigt, at vi passer på vores natur. 

Det har været et spændende projekt med 
mange engagerede børn, der hver især har 
sat deres præg på rummet. Det har været 
fedt at kunne dele nogle praktiske projekter 
med de børn, vi har brugt tid med. Det har 
været en god måde at skabe fællesskab på, 
når vores ordforråd slap op. 

Oplevelser til eftertanke
Som vi før har været omkring, har det 
krævet tilvænning at leve i Tanzania. Vi 
har nydt godt af hinandens selskab, og er 
blevet stærkere i troen på, at Gud har styr 
på det – selv om de planer, vi havde lagt 
og forberedt, blev fejet væk under benene 
på os. 

Vi er vendt hjem med en fornyet taknem-
lighed, både i forhold til hvor privilegerede 
vi er i Danmark, og i forhold til alle de 
gode og lærerige oplevelser, vi har erfaret 
os i vores tid i Tanzania. Vi vil sende en 
stor tak for jeres støtte, forbøn og interesse. 
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Nye ansatte hos 
EvaSUE
Af Ruth Osmundsen, Etiopien

Fra midten af november til begyndelsen af 
januar har vi i EvaSUE [etiopisk, kristen 
studenterbevægelse med relation til KFS, 
red.] afholdt oplæringskursus for nye mis-
sions- og studentersekretærer. 

I 2005, da jeg først blev ansat som stu-
dentersekretær i EvaSUE, var vi blot otte 
ansatte. Siden er organisationen vokset. I 
2021 blev der ansat 15 nye medarbejdere. 
Fra 1. februar 2022 bliver ansat yderligere 
19 nye, og af disse er 9 missionssekretærer 
og 10 studentersekretærer. 

Med disse nye er EvaSUE oppe på snart 
at have 100 ansatte. Ansættelsessamtaler 
for de nye blev afholdt i oktober, og i løbet 
af de sidste seks uger har vi haft oplærings-
kursus for disse nye medarbejdere. 

Med støtte fra LMF
I oktober måned fik EvaSUE bevilliget 
3.982,55 kr. fra LMF. Først var tanken, at 
vi ville bruge pengene på nyt materiale for 
eksisterende studentersekretærer, da planen 

var at samle hele staben til vores årlige 
medarbejdersamling. På grund af situatio-
nen med uroligheder og krigshandlinger 
i den nordlige del af landet har det ikke 
været muligt at afholde en sådan samling. 
Bevillingen er derfor i stedet blevet brugt 
til at udarbejde materiale til oplæringskur-
set for vores nye ansatte. 

Mission på skemaet
Det er et helt nyt tiltag af ansætte missions-
sekretærer i EvaSUE. Bevægelsen ønsker 
at sætte mere fokus på evangelisation 
blandt de kristne studerende. Det gælder 
både på studiestederne blandt medstude-
rende, men også fordi mange af de kristne 
studerende rejser til andre dele af landet 
for at studere, og derved har mulighed for 
at bringe evangeliet videre til mennesker 
i deres studieby, som ellers ikke har hørt 
evangeliet. 

I Etiopien gælder det, at de fleste evan-
geliske kristne bor i den centrale, vestlige 
og sydlige del af landet, mens den nordlige 
og østlige del er landsdele med få evange-
liske kristne.

Når studerende rejser for at studere på 
universiteter i den nordlige eller østlige del 
af landet, ønsker EvaSUE, at de studerende 
bringer evangeliet til folkegrupper med 

få evangeliske kristne. De nye missions-
sekretærer skal udruste de studerende og 
opmuntre dem til aktivt at dele vidnesbyrd 
om Jesus både til deres medstuderende og 
mennesker i den by, de studerer i. 

Øget uddannelsesbehov øger muligheder
Behovet for flere studentersekretærer i 
EvaSUE vokser med antallet af nye stu-
diesteder, som de etiopiske myndigheder 
opretter. 

Befolkningstilvæksten øger behovet for 
uddannelsesmuligheder, og flere og flere 
steder bliver nye uddannelsesinstitutioner 
åbnet for at dække dette behov. 

Målet for EvaSUE er, at hvert studiested 
har sin studentersekretær. EvaSUE’s udfor-
dring er, at behovene er større end bevæ-
gelsens økonomiske ressourcer. Men Eva-
SUE handler i tro på, at Gud også vil sørge 
for de sekretærer, han kalder til arbejdet, 
og hjælpe os med at tjene de studerende på 
studiestederne. 

Kursus
På oplæ-
ringskurset 
fik jeg også 
lov til både 
at bidrage 
med mor-
genandagt 
og undervis-
ning i team-
ledelse. 

Jeg skulle 
for det meste 
passe mit arbejde på sekretariatet, men i 
weekenderne besøgte jeg deltagerne og 
lærte dem lidt bedre at kende. Det er nogle 
dygtige og engagerede unge mennesker, og 
det er en stor glæde at opleve, hvordan de 
brænder for studenterarbejdet.

Ikke mindst har jeg glædet mig over 
samarbejdet med mine kollegaer om afhol-
delsen af kurset. Sammen fik og får vi ting 
til at lykkes. 
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Af Laura Mikkelsen, udsendt som volontør 

Larmen fra de mange forskellige køretøjer 
kan gøre det svært at høre, hvad sidemak-
keren siger. Man skal virkelig lytte godt 
efter. Det er ulempen ved de ellers meget 
praktiske tuk-tuk’er. En transportmetode 
jeg lige har skullet vænne mig til, men 
fuldstændig har forelsket mig i. 

Eller måske er det lige så meget byen, 
kulturen og de mange sjove hændelser, som 
følger med tuk-tuk-turen, som gør, at jeg 
ville ønske, at de også fandtes i Danmark. 
Når man tager smutvejen til højre ind over 
tanken, overhaler vognen trukket af to ok-
ser, eller kører en vej, man ikke har prøvet 
før for femte gang på fem dage, selv om 
udgangspunktet og målet er det samme, så 
kan man ikke andet end at ryste lidt forun-
dret på hovedet og glædes over, at dagene 
aldrig er ens. 

Mødet med en anderledes kultur
Jeg skiftede i august den rutinevante dan-
ske hverdag ud med den meget skiftende 

og uforudsigelige hverdag i Cambodjas 
hovedstad Phnom Penh. En hverdag, som 
har taget lidt tid at vænne sig til. Man kan 
godt få noget af et chok, når man efter 17 
dage træder ud fra sit karantænehotel. 

Man træder ind i en mur af varm fugtig 
luft, samtidig med at de mange lyde, lugte 
og synsindtryk rammer en. Lydene af tuk-
tuk’er, der dytter, en hane, der galer inde 
midt i storbyen, gadesælgere, der råber, 
kan til tider virke helt overvældende, men 
er med til at forme livet i Phnom Penh.

Khmernes venlighed 
Sammen med byen er det cambodjanske 
folk, khmerne, med til at gøre oplevelsen 
til noget helt særligt. Det er et enormt ven-
ligt og imødekommende folk. Viser man 
bare en smule nysgerrighed, er de altid klar 
på at fortælle og forklare. Det oplever jeg 
selv i de helt små ting. 

En tur på det lokale marked efter lidt 
frugt kan hurtigt blive sjov med nye ople-
velser og smage. Med mit meget begræn-
sede khmer (sproget i Cambodia), får jeg 

på et tidspunkt på markedet spurgt: »Hvad 
er det?«, mens jeg peger på en lille rund 
brun ting. Det ligner en blanding mellem 
en kartoffel og en kiwi uden hår. Svaret er 
på khmer, og jeg prøver at gentage det. 

Kvinden i boden griner og gentager 
ordet, til jeg får det udtalt nogenlunde til-
fredsstillende. Igen er jeg nødt til at spørge 
for at få stillet min nysgerrighed: »Er det 
en frugt?«. Hun griner igen og nikker. Hun 
tager en af de sjove frugter og begynder at 
skære den i stykker. Indeni er den brunlig 
og ser ikke nødvendigvis så indbydende 
ud. Hun rækker mig et stykke og viser mig 
med fagter, at jeg ikke kan spise skrællen. 
Jeg sætter tænderne i den meget søde frugt 
og kan ikke lade være med at grine over 
den meget hyggelige situation.

Frugten var ikke lige min kop te, men 
situationer som denne gør, at jeg ofte går i 
seng med et stort smil på læben. 

Hverdagen i Phnom Penh
Hverdagen bruges på »Daughters of Cam-
bodia«, som er en organisation, der hjælper 
kvinder ud af prostitution gennem terapi og 
ved at lære kvinderne et håndværk. 

Her får jeg lov til at undervise nogle af 
klienterne i engelsk og kundeservice. De 
tager imod undervisningen med stor iver. 

Derudover hjælper jeg også til i den lille 
børnehave, der er på Daughters. Her kom-
mer en lille gruppe børn dagligt, så deres 
mødre har mulighed for at arbejde. Jeg 
føler, at jeg igennem mit arbejde får lov at 
gøre forskel i klienternes og børnenes liv. 

Selv om det til tider kan virke som små 
og ikke så betydningsfulde opgaver, så 
bliver man altid mødt med en stor taknem-
melighed. Gennem arbejdet på Daughters 
får jeg også muligheden for at se flere af 
klienterne komme til at kende Gud, og jeg 
møder en stor inspiration i deres glæde og 

iver for at lære Gud bedre at kende. Jeg 
prøver at suge glæden og iveren til mig. 

En tur til Siem Reap med venner
Med hverdagen kom venskaber og fæl-
leskaberne også. Generelt har jeg oplevet 
at blive taget imod med åbne arme både på 
Daughters, i den lille kirke jeg kommer i 
og på et af de kristne kollegier her i byen. 

Men at danne venskaber i en så anderle-
des kultur og med en rimelig stor sprogbar-
riere kan til tider være udfordrende. Det 
har taget tid, bøn og hårdt arbejde, men 
heldigvis er det lykkedes, og det fører til 
unikke oplevelser og muligheder. 

Jeg fik for eksempel den fornøjelse at 
blive inviteret med til Siem Reap sammen 
med nogle af mine nye venner. En fanta-
stisk oplevelse, som har efterladt mig fyldt 
med glæde, taknemlighed og beundring. 
Jeg blev endnu en gang mødt af khmernes 
åbenhed og venlighed. 

Angkor Wat
Den første dag i Siem Reap mødtes vi med 
en af de unge lokale mænd, som tog os 
med ud at se solopgang over Angkor Wat – 
et buddhistisk tempel fra det 12. århundre-
de. Det må siges at være et fantastisk syn. 
På nogle af murerne i Angkor Wat er der 
udhugget beskrivelser af Cambodjas fortid. 

Vores lokale guide peger, fortæller og 
forklarer om de mange historier, som ste-
nene beretter. Endnu en gang skal der ikke 
mere end et nysgerrigt spørgsmål til, før 
han fortæller, viser og tager mig med læn-
gere ind i Cambodjas kultur og historie. 

Om det er Angkor Wat, et gammelt tem-
pel, buddhismen eller maden, man spurgte 
ind til, så fortalte og forklarede de ivrigt. 
Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at denne 
imødekommenhed, venlighed og gavmild-
hed kommer med mig hjem i kufferten.

Er det en frugt? Indtryk fra Cambodja
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Af Susanne Tjagvad Madsen, Cambodja

I 2021 bevilligede LMF 4.000 kr. til at 
afprøve nogle nye sociale arrangementer 
i House of Care’s ungdomsprogram. Vi 
håber, at pilotprojektet kan føre til et nyt 
socialt program i House of Care’s arbejde 
med fattige og udsatte unge emigranter i 
Cambodjas hovedstad, Phnom Penh.

Covid-19 kom dog på tværs, idet ingen 
skoler og uddannelsessteder i hele landet 
måtte have fysisk undervisning i en periode 
på otte måneder. 

Restriktionerne blev først lempet sidst 
på året. Den 27. november kunne House of 
Care atter byde elever i ungdomsprogram-
met velkommen til fysisk undervisning. 

Det var derfor kun muligt at holde ét 
socialt arrangement, som blev i forbindelse 
med julen. Normalt har House of Care altid 
holdt store julefester for eleverne, men på 
grund af de mange restriktioner var en ju-
lefest ikke mulig. I stedet kunne konceptet 

for det nye sociale arrangement afprøves.
De elever, som er tilbage til fysisk un-

dervisning, deltog den 25. december. Der 
var først almindelig computerundervisning 
fra kl. 8 til 10. Derefter havde vi dialog om 
jul, blandt andet om hvorfor House of Care 
og den kristne verden fejrer jul. Dialogen 
fortsatte omkring kærlighed, som Jesus 
lærte os, og hvordan vi kan vise samme 
kærlighed i form af at hjælpe andre, have 
omsorg og tilgive folk, som gør os ondt. 
Det blev til en god snak med eleverne om 
jul og næstekærlighed.

Derefter havde vi fællesspisning, som 
der var gjort ekstra ud af, både på grund af 
julen, men også fordi det var det første so-
ciale arrangement efter det nye koncept. 

Vi skulle naturligvis overholde Covid 
restriktioner, så der blev holdt afstand ved 
bordet, og maden kom i potionsanretning 
til hver person. Arrangementet sluttede 
med uddeling af julegaver til alle.

Pilotprojekt i Phnom Penh

Bussen brænder
Af Kirsten Solveig Larsen, Brasilien

Min mand og jeg fik en lidt anderledes jul, 
end vi først havde forestillet os. Vi bear-
bejder det i disse dage. For juleaftensdag 
over middag mistede vi missionens fol-
kevognrugbrød i en brand,. Branden brød 
pludselig ud, efter at jeg var kommet hjem 
fra en tur til Aquiraz 14 km herfra, hvor jeg 
havde handlet og løst forskellige opgaver. 

Jeg var på vej ud af bilen for at åbne 
garageporten, da jeg opdagede, at der var 
brudt brand ud ved motoren. Jeg havde lige 
en halv time før fyldt benzin på tanken, så 
den var fuld. Vi takker af hjertet for Guds 
mirakuløse beskyttelse og vidner om det. 

Traumatisk oplevelse 
Jeg var alene, og jeg fik råbt på hjælp. 
Nogle naboer kom til, og de hjalp med 
slanger og spande med at forsøge at slukke 
ilden. Desværre bredte branden sig hurtigt 
til hele bussen. Heldigvis var der ingen 
vind, så der blev ikke spredning af ilden til 
bygningen blot en meter fra bussen. 

Min mand blev tilkaldt og kom også, 

han var i gang med at koordinere et team i 
byggeriet ved kirken halvanden kilometer 
borte. Brandvæsen var også tilkaldt. De 
dukkede op, da ilden var slukket, for de 
kom fra Messejana cirka 30 km. borte. Det 
var klart en slem forskrækkelse.

Skrevet historie
Folkevognsrugbrødet har fragtet børn og 
kvinder til programmerne her fra det lokale 
område og også bragt forsyninger ud til 
lokale fadderskabsfamilier. Den har hjulpet 
os til at holde sociale aktioner på andre ste-
der i lokalområdet. 

Så den har tjent mange, og den har været 
en slags medarbejder for os.

Vi ved, at vi ikke må give op. Vi oplever 
en mulighedernes tid som aldrig før, men 
klart også en voldsom kamp i den åndelige 
verden. Bed meget gerne for os.

Støt indsamling til ny bus
Hvis du vil hjælpe med midler til en ny 
bus, kan du sende en gave til LMF's konto 
(9570-8000484) eller MobilePay 41847.
Mærk gaven: »Pr. 05, bus«.
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Af Christian Vestergaard,  
LAMB, Bangladesh

Før Limas far døde af lungebetændelse 
ville han ikke indlægges på LAMB-
hospitalet, nok fordi han havde lagt sag an 
mod flere end 60 af hans naboer – og mod 
LAMB. 

Han insisterede på ikke at ville indlæg-
ges på LAMB, men i Dinajpur, den næste 
by. Han kom for sent. 

De naboer, faren havde anlagt sager 
imod, havde længe sørget for, at Lima og 
familien havde mad og tøj. Lima kom ind 
på jordmoderstudiet på LAMB året efter, at 
hendes far døde for snart fem år siden.

Når vi giver gaver, deler vi glæder med 

hinanden, og vi genspejler Gud, som gav 
sig selv til os. Når gaver bliver anvendt 
godt, bliver vi ekstra glade, fordi vi forstår, 
at det var værd at give.

Lima inviterede til aftensmad tredje ju-
ledag, fordi hun havde fået arbejde og skal 
starte nytårsdag i Dhaka. Det giver glæde 
at vide, at hun nu kan stå på egne ben, at 
hun bruger de gaver, hun har fået. 

Limas uddannelse blev betalt af gaver fra 
Danmark.

Det er en stor glæde at få lov til at være 
en del af den kæde, der giver fremtid og 
håb til familier her – jeres gaver er en vig-
tig del af det. 

Sakset fra Christians nyhedsbrev

Gaver som gavner Lima og hendes mor

Af Lyle og Jette Hall, Tanzania

Først og fremmest vil vi opmuntre jer 
i Herren i disse urolige tider rundt om 
i verden. For mange har dette år ikke 
været let. Vi må kaste al vores frygt, 
angst og bekymring på Herren, så vi 
ikke giver fjenden plads i hjertet. 

Lad Herren beskytte dine tanker; det er 
den største kamp. Der er så meget negati-
vitet overalt, så vær forsigtig med, hvad du 
lytter til, taler om, ser, læser, og hvem du 
hænger ud med. Det, du lytter til og tænker 
på, har stor indflydelse på dig og dine om-
givelser. Tag Guds rustning på, det er det 
bedste, vi kan gøre.

Bibelcenter under opførelse
Vores gode ven, Kasilima, maasaihøvdin-
gen, har talt i flere år om at bygge et bibel-
center. Byggeriet er nu i gang, den første 

Nyt fra familien 
Hall

bygning er ved at blive opført. 
Formålet er selvfølgelig uddannelse, 

men der er to grupper, som dette center vil 
fokusere på. Uddannelse af Maasailedere, 
ældste og høvdinge; og den anden gruppe 
er unge fra 18-30. Kasilima er meget be-
kymret for de unge og den indflydelse, de 
bliver bombarderet med fra alle retninger.

Byggeriet er som sagt i gang, og natur-
ligvis er enhver økonomisk støtte til dette 
meget velkommen. Vi har gjort det klart, at 
dette center skal finansieres 50% af Maa-
saierne selv, og at vi vil gøre vores bedste 

for at indsamle resten.

Tanzaniske missionærer
Jeg talte for nylig ved en 
missionskonference og var så 
glad for at se tanzaniske mis-
sionærer. Mission er sådan 
et fremmed begreb for afri-
kanske kirker som helhed. 
Det har jo altid været den 
hvide mand, der har været 
missionær, så det er meget 
opmuntrende at se lokalbe-
folkningen fange visionen og 
»løbe med den«.

Sakset fra familien Halls 
julenyhedsbrev
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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 
nye medlemmer: 
Hanna Vejen Najbjerg, Aarhus

LMF har med sorg taget afsked med:
Kontoret har ikke modtaget besked om 
dødsfald i medlemsskaren siden sidste 
bladudgivelse. 

Der gøres opmærksom på, at dødsfald 
kun kommer til kontorets kendskab gen-
nem jeres henvendelse. Så skriv eller ring!

Kontingent 2022
LMF's medlemmer har nu modtaget kon-
tingentopkrævning for 2022. Rigtig mange 
betaler via Betalingsservice. Det er billigt 
og let.

Hvis du har modtaget et indbetalingskort 
fra NETS, så kunne du overveje, udover at 
betale det, også at tilmelde fremtidige kon-
tingentbetalinger til Betalingsservice.

Kontingentsatserne er uændrede siden 
2016, 200 kr. for enkelmedlemskab, 300 
kr. for par, og 100 kr. for studerende. Det er 
billigt for at få seks årlige blade med frisk 
nyt fra missionsarbejdet i hele verden.

Husk at betale, hvis du ikke allerede har 
gjort det! Fristen var den 1. februar, men 
der går en god måneds tid, inden rykkere 
udsendes, så du kan nå det endnu.

Indberetning til SKAT
Noget af det første, der sker på LMF's kon-
tor efter nytår, er at opgøre alle donationer, 
så der kan sendes en indberetning af sted til 
SKAT. 

Det er nu sket, og til alle jer, som i løbet 
af 2021 har doneret penge til LMF, vil jeg 
først og fremmest sige en stor tak for støt-
ten.

Dernæst gør jeg opmærksom på, at en-
hver er velkommen til at kontakte kontoret 
for at spørge ind til fradrag og indberet-
ning. Hvis der mod forventning viser sig at 
være fejl, når årsopgørelsen modtages, så 
kontakt endelig kontoret. Så retter vi fejlen.

Endelig gør jeg opmærksom på, at der 
faktisk er nogle få givere, som ikke får 
glæde af fradrag, fordi LMF ikke har give-
rens personnummer. Hvis du er en af dem, 
så kontakt endelig kontoret, så kan der sta-
dig laves en manuel indberetning, så du får 
fradrag i 2021

Rettelse til missionæroversigten
Ruth Uleas e-mailadresse er retteligt:
Ruthulea2013@gmail.com

Samarbejdet 
fortsætter
Af Finn Kier-Hansen

Gennem flere år har LMF og The 
Relay Trust haft et nært samarbejde.

Samarbejdet har blandt andet in-
debåret, at de to organisationer sam-
men har søgt om såkaldte Danida-
midler til et partnerskabsprojekt med kirker 
i det vestlige Afrika.

Dette projekt er nu afsluttet. Desværre 
betød Coronapandemien, at det ikke forløb 
som planlagt. Der blev afholdt en lille kon-
ference i Danmark, men det planlagte møde 
i Sierra Leone blev aflyst.. 

Køb af arbejdskraft
Desuden har The Relay Trust købt bistand 
fra LMF. Denne ordning er økonomisk 
gunstig for LMF, og den er med til at skabe 
arbejdsglæde for forreningsføreren, som 
trives med at være aktivt med i missionsar-
bejde gennem The Relay Trust.

120 år
Den 3. maj fylder LMF 120 år. Det er en dag, som er 
værd at markere. Vores norske søsterorganisation fejrer 
ligeledes 120 års jubilæum i 2022.

LMF's bestyrelse har ikke endeligt besluttet, hvordan 
dagen markeres, det afgøres på et bestyrelsesmøde i 
slutningen af januar, efter at dette blad er færdigredi-
geret.

En opfordring kan være at fejre jubilæet i de kredse, 
hvor der holdes møder. Hvis der laves lokale fejringer, 
må I meget gerne tage kontakt til kontoret og eventuelt 
skrive en notits til LMF-Bladet.

 Billedet til højre viser den første side af den første 
protokol i LMF's historie. Datoen 3. maj ses understre-
get midt på siden til venstre.
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Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Af Finn Kier-Hansen

Lad det være sagt med det samme: Jule-
quizzen udfordrede bladets læsere.

Der var kun fire rigtige svar. Som alle 
vandt. Dem vender jeg tilbage til.

Opgaven var at finde blå julekugler gemt 
i bladet. Mange fandt 23 
kugler. Og andre fandt 
færre eller helt op til 28 
kugler.

Det korrekte svar var 24 
kugler. Den juleglade re-

daktør syntes, at det var et oplagt juletal.
Redaktøren har på fornemmelsen, at 

billedet til højre var årsagen til fejltællin-
gerne. Den blå julekugle er dér ikke så let 
at få øje på. Men en julequiz skal jo også 
være lidt tricky og drilsk.

Julequiz - hvem vandt?
Vinderne blev ...

Betty From Jensen, Ikast
Karen Ingrid Thing, Bramming
Lise Berggren Smidt, Peru
Kirsten Rasmussen, Haderslev

Alle har modtaget en lille gave, og  
redaktøren ønsker til lykke


