Gud – lad din herlighed
komme over hele jorden
(Salme 57,6)

LMF-Bladet

NR. 2 APRIL 2022
1

LMF’s kontor
Finn Kier-Hansen, forretningsfører
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup
Tlf. 41 82 50 22
E-mail: kontor@lmfdanmark.dk
www.lmfdanmark.dk
Bank: Danske Bank
Reg: 9570, konto: 8000484
MobilePay: 41847
LMF’s bestyrelse
Henrik Nis-Hanssen (formand)
Ånumvej 11
6900 Skjern
Tlf. 30 49 18 04
E-mail: formand@lmfdanmark.dk
Anne-Karin Lauritzen (næstformand)
60 59 31 00
Dorthe Skov-Østergaard (sekretær)
29 46 51 10
Alex Bjergbæk Klausen
Peter Lanting		
Elizabeth Padillo Olesen
Susanne Madsen		

50 11 99 51
27 96 50 16
30 45 04 14
60 61 20 84

LMF-Bladet
Ansvarshavende redaktør:
Finn Kier-Hansen
Bladets artikler er ikke nødvendigvis
udtryk for foreningens holdning.
Deadline for artikler til næste nummer er den 5. maj 2022.
Næste blad udkommer juni 2022
Tryk: Toptryk, Gråsten. ISSN 1601-6599

2

LMF-Bladet nr. 2, 2022
Af Finn Kier-Hansen

Dette nummer af LMF-Bladet er blevet
cirka en uge forsinket. Det er en af de
mange konsekvenser, som krigen i Ukraine medfører. For jeg har nemlig været
særdeles optaget af at tage imod en stor
familie (mor, far og tretten børn), som
er flyttet ind i et stuehus lige uden for
Tylstrup, og færdigredigeringen af bladet
blev derfor forsinket.
Fra forretningsfører og bestyrelse skal
der lyde en varm og kærlig påskehilsen
til alle LMF's medlemmer og venner.
Jeg håber, at du vil nyde og blive inspireret af beretningerne ude fra den store
verden. Men dette nummer er også præget af foreningens 120 års jubilæum.
Husk, bed for Ukraine. Som i alle krige
er børnene de uskyldige ofre, og de trænger til at mærke Guds fred og omsorg.
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Frimodig i tjeneste på vanskelige steder
Af Liv Jorunn Koller

Bemærk, at andagten er oversat fra norsk. Referencerne i andagten er til norske forhold.

I de sidste par dage har jeg bladret i Bibelselskabets blad og læst om Bibelspredning i Golfen. Det lyder egentlig lidt
mærkeligt og anderledes, men da jeg læste
bagsiden af bladet, forstod jeg pointen: I
flere af Golfstaterne er mere end 90 % af
befolkningen udenlandsk arbejdskraft.
Det mest lukkede land er Qatar, hvor
VM i fodbold afholdes i 2022. Alligevel
er der kristne mennesker i Qatar, der er
frimodige og uddeler materiale og fortæller
om Jesus. En af dem, der arbejder i Golfen,
siger, at når disse gæstearbejdere hører og
kommer til at tro, tager de det, de har hørt,
med hjem, og så spreder de budskabet der.
Jeg synes, at dette vidner om frimodige
kristne, der villigt deler, hvad de har fået at
vide. Det sker i et område, hvor meget få er
kristne. Men de, der deler tro, er ved godt
mod og giver ikke op. Dette er tilfældet i
flere dele af verden på trods af myndighedernes overvågning.
LMF Norge har også sine udsendinge,
der er nødt til at leve anonymt for myndighederne for at være en forskel i hverdagen.
Men de er alligevel frimodige i tjenesten.
Også selvom de ikke kan dele meget eller
være mere åben udadtil. Forbøn er altid
meget vigtig.
Frimodighed i Bibelen
I den seneste bibeloversættelse er ordet
frimodig ikke så udbredt som i den gamle
oversættelse. Måske fordi frimodig er lidt
gammeldags? Eller på vej ud af sproget?
Flere steder står den i stedet for at være
stærk eller være ved godt mod, som Paulus
skriver til menigheden i Korinth: Derfor er

Liv Jorunn Koller er med i bestyrelsen for
norsk LMF, pensioneret gymnasielærer, tidligere missionær i Cameroun, og nu vikarpræst i
Den Norske kirke.

vi altid ved godt mod (altid frimodige, kaldes det i den ældre udgave), selvom vi ved,
at så længe vi er hjemme i vores legeme, er
vi borte fra Herren.
I Matthæusevangeliet møder vi ordet frimodigt i ord fra Jesus, når nogen er blevet
helbredt. Som kvinden, der havde blødt i
12 år og derefter ønskede at blive helbredt
gennem at røre ved Jesu kappe. Så siger
Jesus til hende: »Vær frimodig, datter. Din
tro har frelst dig.« Kvinden bliver straks
rask.
Så kast ikke din frimodighed bort, står
der i hebræerbrevet 10,35, for det giver
stor løn. Desuden læser vi: Du har brug for
udholdenhed, for at du kan gøre Guds vilje
og få det, Kristus har lovet.
Lad os bringe det ind i det nye år.
Hebræerbrevet kap. 10,35–36:
Kast altså ikke jeres frimodighed
bort, den bærer en stor løn i sig. For
I har brug for udholdenhed, så I kan
gøre Guds vilje og få det, som han
har lovet.
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Bestyrelsens hjørne
Af Henrik Nis-Hanssen,
formand for LMF's bestyrelse

Jubilælumsår i LMF
Hvad mon egentlig fik danske lærerinder
til at stifte Lærerindernes MissionsForening for 120 år siden?
Hvis vi roder lidt i arkiverne, vil vi
kunne læse, at den svenske lærerinde,
Kristina Örn, i slutningen af 1800-tallet fik
en vision om at samle lærerinder til missionsarbejde og bøn – og samtidig havde
et ønske om at bringe de gode nyheder om
Jesus Kristus ud i verden. Fantastisk, fascinerende, fremadsynende.
Den idé vandt kort efter frem i Danmark,
og således blev LMF stiftet den 3. maj
1902.
At bringe undervisningen med ud på
missionsmarken til mennesker, der ikke
kendte til Jesus, har vist sig at være en god
ide – både dengang og nu. I hvert fald når
man tænker på, at LMF nu i 120 år har
bedt for og støttet missionærer og volontører i deres arbejde med undervisning over
hele kloden.
LMF er ikke en udsendende missionsforening. Foreningen støtter op om alle
udsendte missionærer ved hjælp af forbøn,
økonomisk støtte og netværksopbygning.
I dag er LMF den fælleskirkelige missionsforening i Danmark, der har det klart
største netværk af missionærer – fordelt
ud over alle klodens kontinenter. Det er en

position, vi er stolte af, og så længe der er
brug for det netværk, så vil LMF også have
et eksistensgrundlag.
Der er bestemt grund til at kippe med
flaget for dette imponerende jubilæum,
og der er bestemt grund til at takke alle
de trofaste LMF-medlemmer, der gennem
mange år har støttet op om LMF og LMFmissionærerne. Tusind tak for det!
Den 3. maj er LMF’s officielle jubilæumsdag, og den vil blive markeret på
LMF’s landsstævne i Odense i oktober
2022.

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 19. april
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Lærernes Missions Forening
inviterer til jubilæumslandsstævne fredag den 7. oktober til søndag den 9. oktober
på Dalum Landbrugsskole i
Odense.
Mere information i næste
nummer af LMF-Bladet.
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Jubilæumslandsstævne
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Børnebibler uddeles i Tanzania
LMF har gennem projektstøtteordningen
givet penge til køb og uddeling af børnebibler i Tanzania. Læs her om nogle af
modtagerne.
Af Mirjam Bjerre
Hjertesyg pige får en bibel
Neema kom til os, fordi hun var meget syg.
Hendes familie kunne ikke finde penge til
at betale for behandling, så hun sygnede
hen. Vi fik hende ind på klinikken, og hun
kom i behandling for hjerteproblemerne.
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Hun har nu været igennem en hjerteoperation, og hun er kommet så flot igennem
det hele. Hun har været på klinikken flere
gange. Da jeg så hende sidst, fik hun en
Teenagebibel med hjem.
Hun ankom igen hertil Arusha i mandags, fordi hun skal på sygehuset i hovedstaden til opfølgning. Så i går var jeg sammen med hende ovre i vores patienthus.
Hun var en helt anden pige med gang i og
fuld af fis. Det var dejligt at se den kæmpe
forskel fra første gang, jeg mødte hende.
Højlæsning for mange
Jeg spurgte Neema: »Læser du i den bibel,
jeg gav dig?« Hun så bare genert ned i
gulvet. Så sagde hendes far: »Ja, hun læser
så højt, man kan høre hende helt udenfor
huset. Alle kan høre, hvad hun læser«.
Det måtte vi grine lidt af. Men hun fortalte mig på sin lidt generte facon, at hun
læser for sine søskende, for de er for små
til selv at læse.
Hvor er det fantastisk, at sådan en pige
på 14 år har oplevet Guds indgriben i sit liv
og nu deler det med sin familie, og »alle
der gider lytte« i nabolaget.

Mirjam Bjerre og Neema

På vej mod genoprettelse
Ndeye på billedet til højre er en sød teenagemasaipige.
Hendes far kom til os med hende en gang, hvor vi delte
babymad ud i deres område.
Begge Ndeyes fødder vendte den forkerte vej, så den
stakkels pige kunne næsten ikke gå. Hun blev moppet
i skolen, og drengene sagde, at ingen ville gift sig med
hende, når hun var »defekt«.
Vi fik hende her til Arusha på sygehuset, hvor de først
rettede hendes ene fod, så den vender fremad. Den gang
fik hun en bibel af os.
Ndeye har været tilbage for at få den anden fod rettet,
mens jeg var i Danmark i julen. Så næste gang hun kommer til Arusha for at blive tilset af lægen, håber jeg at få
en opdatering på, hvordan hun bruger sin fine bibel.
Bibler til børnehjem
Vi har et børnehjem, som bliver drevet af Rosabella og
John. Der bor 33 børn. Der er liv og gang i den, når man
er på besøg.
Vi har delt forskellige bibler ud hos dem, og de bliver
brugt flittigt.
På billedet nederst til højre ses Rosabella, som er en
stærk, troende kvinde, læse højt for nogle af børnene.
Andre af børnene kan selv læse, og de mindste får historier af de store. Disse børn er forladt af forældre, men
de har en himmelsk far, der aldrig glemmer dem. Det er
sådan en velsignelse at kunne give dem bibler, så de kan
læse om Hans store kærlighed til dem.
Gud er så trofast mod
enhver, der kommer til
ham med et åbent hjerte.
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seminarieelever til at deltage i møderne
i sit private hjem. Det var vist allerede i
1948, at vi seminarieelever blev inviteret
til at deltage i det store LMF-sommerstævne, der dengang altid blev holdt på Nyborg
Strand.
Jeg var blevet grebet af mission, da der
var en stor missionsudstilling i Silkeborg
det første år af min studietid. Derfor var
det også stort at være med på Nyborg
Strand og møde de missionærer, som nu
endelige var kommet tilbage til Danmark
fra Indien og Kina, efter at de havde måtte
være på missionsmarken under hele anden
verdenskrig. Alle vi unge sov på en lys,
stor sovesal med udsigt over Storebælt, og
tit sad vi den halve nat og snakkede.

Ingeborg fremviser en dug broderet af afdøde Grete Petersen

Ingeborg har været medlem af LMF i 74 år
Interview med Ingeborg E. Møberg i anledning af LMF's 120 års jubilæum. Ved Anne
Karin Lauritzen.
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Ingeborg fortæller: Jeg læste til lærer på
T.H. Langs Seminarium i Silkeborg. En af
byens lærerinder, Helene Nielsen, var leder
af en LMF-kreds, og hun indbød os unge

De ventendes kreds
Efter tre år som lærer, hvoraf de sidste to i
Ærøskøbing, blev jeg opfordret til at blive
børnesekretær i det Danske Missions Selskab.
I de tre år, hvor jeg rejste rundt i landet
som børnesekretær, oplevede jeg flere
gange, at Gud kaldte mig til at blive missionær. Det afviste jeg på det kraftigste, da
jeg ikke troede på, at jeg kunne bruges.
Så blev jeg opfordret til at blive optaget
i »De Ventendes Kreds« (en afdeling af
LMF, der skulle hjælpe unge med at få
afklaring omkring kald). Lederen af »De
Ventendes Kreds« Rene Grau hjalp mig, så
jeg til sidst overgav mig til Guds kald. Hun
samlede os på weekender i sin lejlighed i
Vejle, hvor vi lærte hinanden godt at kende. Senere kom Rene Grau og besøgte min
mand (som jeg mødte i Tanzania) og jeg i
vores hjem i på Igabiro Landbrugsskole i
det nordvestlige Tanzania.
Jeg blev udsendt til tjeneste i Tanzania
den 19. oktober 1958 fra Lemvig Kirke.
Det betød meget for mig i årene i Tan-

zania at opleve støtten fra LMF i form af
forbøn, hilsner og julegaver.
Hjemme i Danmark igen
Da vi kom tilbage til Danmark, blev jeg
spredtboende medlem af LMF (som det
hed dengang) og senere medlem af Københavnskredsen, som jeg forsat er medlem af.
Det har været en stor rigdom i mit liv at
være LMF’er. Det har betydet rigtig meget
for mig, at det er en økumenisk forening,
da jeg har fundet stor glæde i at møde
kristne fra forskellige kirkesamfund.
Jeg har fået gode venner igennem LMF,
og det har altid været en glæde at deltage
på sommerstævnet, hvor det både har været
dejligt at møde gamle venner og høre nyt
fra de missionærer, der har deltaget.
Det fine blad er til stor glæde, og bedeplanen hjælper mig til dagligt at være udholdende i bønnen for de missionærer, der
er tilknyttet LMF.
Det er mit håb og min bøn, at LMF må
få lov at bestå lige så længe, der er missionærer, der rejser ud og tjener Gud igennem
undervisning.
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LMF-kredsene og deres missionærer
LMF har en række kredse fordelt ud over
landet. Kredsene mødes som regel en gang
om måneden. Ofte er der besøg af en missionær eller volontør, man læser breve fra
missionærer og beder for dem. Program for
de enkelte kredse findes på LMF’s hjemmeside: https://lmfdanmark.dk/arrangementer
ANS
Ellen Lauritsen, Ingemannsvej 23,
8850 Bjerringbro
tlf. 86 68 42 95,
mail: ellenlauritsen@mail.dk
Missionærer: Lone & Winterford Barua,
Lisbeth & Søren Hansen, Anne & Brighton
Juel Katabaro, Meifrið & Bryan Mahendran, Charlotte Bech, Juliana og Silas
Olofson
ESBJERG
Kontakt: Karen Ingrid Thing,
Elmegade 1D, 6740 Bramming
tlf. 29 44 50 75,
mail: kareningridthing@gmail.com
Missionærer: Ruth og Philip Bach-Svendsen, Tabitha og Torkild Jensen, Knud Elmo
Knudsen
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HADERSLEV
Laila Hansen, Thorsvej 22, 6100 Haderslev
tlf. 74 52 69 19,
mail: lailakhansen@outlook.dk
Missionærer: Lotte og Bjarne Carlsen,
Berit Østby og Mehret-Ab Beraki
KØBENHAVN
Dorthe Skov-Østergaard.
Rødlersvej 37, 2990 Nivå
tlf. 29 46 51 10,
mail: skov.oestergaard@privat.dk
Missionærer: Rebekka og Thomas Kjær,
Stine H. Pedersen, Elisabeth og David
Serner, Christian M. Hermansen, Lise og
Frederik Berggren Smidt, Mia og Michael
Toldam Korsgaard.
LEMVIG
Kontakt: Elisabeth Hejbøl,
Vestergade 151. 7620 Lemvig
tlf. 97 89 11 35 & 23 96 11 75
mail: elhejbol@gmail.com
Missionærer: Janice og Mads Refshauge
Jakobsen, Christian Vestergaard

SKJERN
Agnete Mouridsen, Solvænget 12,
6900 Skjern,
tlf. 97 36 21 77,
mail: agnete-mouridsen@outlook.com
Missionærer: Mirjam Karen og Per Bjerre, Lea Kjeldsen, Mette og Alex Bjergbæk
Klausen, Monica og Simon Kronborg
SLAGELSE
Sonja Jørgensen, Harevænget 24,
4200 Slagelse
tlf. 58 52 54 65,
mail: sonjalaura24@gmail.com
Missionærer: Stella Christtreu, Susanne
Tjagvad Madsen og Kim Seng Mony,
Lisbeth og Kurt Terp, Anne-Marie
Lauenstein og Louis W. Møllerfors
ÅRHUS
Edel Brus Mikkelsen, Tirstrupvej 22,1.
8240 Risskov
tlf. 86 36 13 45,
mail: edelbrusmikkelsen@gmail.com
Missionærer: Jette og Lyle Hall, Susanne
og Leif Madsen, Birgitte og Søren Pedersen, Joel Zakarias Dam, Else Højvang,
Ruth Osmundsen

LØGUMKLOSTER
Kontakt: Bente Krarup Sørensen,
Holmpladsen 15, 6240 Løgumkloster
tlf. 75 92 00 70,
mail: bente.ks@dukamail.dk
Missionærer: Kirsten Solveig Larsen og
Raimundo Nonato Valentim Pinheiro
THISTED
Kontakt: Anne Marie Ranneries,
Dr. Louise Gade 12B, 7000 Thisted
tlf: 97 97 70 72,
mail: amranneries@gmail.com
Missionærer: Dorthe og Cornel Pascu
FÆRØERNE:
Kontakt: Jorun Eid Johannesen,
Rættarvegur 18, FO-695 Hellurnar
mail: jorun.eid.johannesen@skulin.fo
Missionærer: Elisabeth Poulsen
Bemærk følgende:
Kontakt foran et navn angiver, at kredsen
ikke er aktiv, men personen, hvis navn
står ved kredsen, varetager forbindelsen til
kredsens missionærer.
Ellen Lauritsen (se Ans-kredsen) er kontaktperson til kredsene. Hun er altid villig
til at hjælpe, hvis du mangler svar ...
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I skolegården og til bryllupsfest
Af Anne Kristensen, volontør for BDM
Jeg rejste til Tanzania den 6. januar. Jeg
skal blive her indtil starten af juni. Jeg er
rejst ud for BDM til en lille by, der hedder
Sumbawanga, hvor jeg bor ved et børnehjem sammen med fire andre volontører.
Vi bruger tid på at lege med børnene, undervise dem i engelsk samt lave praktiske
opgaver på grunden som for eksempel at
male, slå græs eller bruge tid i haven.
To gange om ugen tager vi ind til byen
for at mødes med gadedrengene. Der er
mange drenge, som ikke har et hjem. De
lever under barske vilkår. Vi bruger tiden
med dem til at spille, lege og snakke med
dem. Senere serverer vi også mad til dem,
12

som vi har tilberedt med en Mama.
Udover de mange aktiviteter får vi også
mulighed for at mødes med de lokale i
kirkerne, på vores mange gåture i den flotte
natur, i byen og til bryllup!
Overvældende møde
En torsdag eftermiddag var vi gået med
drengene fra børnehjemmet fire kilometer
for at se dem spille fodbold mod en skole
med cirka 500 elever.
Da vi ankom, havde eleverne pause, og
derfor var der utrolig mange udenfor. Vi
besluttede os for at gå en lille flok elever i
møde for at hilse på swahili. Der gik cirka
10 sekunder, så var vi omringet af en kæmpe flok børn i skoleuniformer, som ville i

kontakt med os.
Vi ville selvfølgelig gerne mindes denne
oplevelse, så vi tog kameraet frem, og
mens vi tog billeder og videoer med dem,
kunne man mærke utallige fingre i ens lyse
krøller samt hænder på arme og skuldre.
Det var virkelig overvældende. Det må
være sådan, det føles at være kendt!
Til bryllup
I samme uge om lørdagen var vi inviteret
til et tanzaniansk bryllup. Det er meget anderledes, end det vi kender i Danmark. Vi
kendte meget lidt til brudeparret, og alligevel blev vi til en del af gommens familie,
da vi sad til højbords.
En stor del af aftenen bød på dans. På
et tidspunkt dansede alle gæsterne den
samme rutine, og senere skulle man danse

med gaverne rundt i salen for derefter at
overrække dem til brudeparret på den store
scene foran alle gæsterne.
Festen sluttede med festmad klokken 23.
En time senere var der helt ryddet i salen,
og alle gæsterne var taget hjem.
Enorm gæstfrihed
Gennem mine første to måneder har jeg
oplevet en del mindeværdige og fede oplevelser. Det er mange oplevelser jeg ikke
vil være foruden, men det, jeg er mest vild
med, når det gælder Afrika, er, at afrikanerne er så venlige og gæstfrie, selvom
man er fremmed i deres land. De er utrolig
gode til at fortælle om deres kultur og vise,
hvordan det er at leve som afrikaner. Det
sætter jeg stor pris på!
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120 år
Mit forhold til LMF
Af Hans Særkjær, pastor emeritus, Skjern
Det kunne jo tænkes, at jeg som tidligere
missionær for »Sudanmissionen« i Nigeria
ville have nogle gode minder om LMF fra
den tid. Men det har jeg ikke.
Det eneste, jeg mindes at have hørt om
LMF i den tid, er, at Flemming Kramp
havde et ekstra langt hjemmeophold for at
organisere en sammensmeltning af de to
foreninger »Lærerindernes Missions Forening« og »Lærernes Missions Forening«.
Men ved mit ægteskab med Anna Sigrid
i 1981 fik jeg LMF helt ind på livet og blev
meget optaget deraf.
Vi var begge meget optaget af mission. Anna Sigrid havde fra sin baggrund
i Luthersk Mission et stort kendskab og
kærlighed til deres missionsarbejde, og jeg
var meget optaget af »Sudanmissionens«
arbejde i Nigeria. LMF blev så at sige en
samlende faktor i vores missionsinteresse.
Ånden i LMF
Når man finder ånden i LMF, bliver man
fascineret deraf. LMF er jo ikke et sendende missionsselskab, men en forening til
støtte og opmuntring for missionærer, der
14

står i undervisnings- og formidlingsopgaver for et af de sendende selskaber. Det vil
sige, at LMF ikke står i den evige kamp for
at få pengene til at række til driften af et
stort projekt med byggeri, lønninger, rejseomkostninger, driften af alle de grene, et
missionsarbejde består af.
Medlemmer af LMF er stort set mennesker, der enten står i eller har stået i undervisningsarbejde og har en speciel følelse
for kolleger, der er rejst ud for at bringe
det kristne budskab ud til mennesker i den
tredje verden, og som derude ofte står i ret
udfordrende opgaver for eksempel mangel
på undervisningsmateriale og dårlige lokaleforhold og meget andet.
Desuden står missionærer ofte alene med
svære beslutninger og i leveforhold, der
kan være udfordrende.

LMF's kredse
LMF består af enkeltpersoner og kredse,
og selv om kredsenes antal er skrumpet
ind, er der stadig kredse, der samles for at
læse breve fra missionærer, man har kontakt med og for i fællesskab at være med i
forbøn for dem.
Der kan være breve fra mange steder i
verden, for LMF støtter missionærer, uanset hvilket missionsselskab de er udsendt
fra, både folkekirkelige og frikirkelige. Når
man er i kristen mission og forkynder Jesus
Kristus som frelser, kan man være med i
LMF.
Når nye missionærer bliver medlem af
LMF, vil man fra bestyrelsens side henvende sig til relevante kredse, om man vil
modtage den eller de nye missionærer til
personlig kontakt. Denne helt personlige
kontakt, der hermed etableres, kan have
rigtig stor betydning for både kreds og
missionær. Kredsen kan på den måde blive
en god støtte for den, der står på sin post
derude, som til gengæld giver inspiration
til kredsen herhjemme.
En missionskreds har behov for en
levende forbindelse med udsendte, som
ethvert menneske har behov for mad og
drikke.
Kontakten udmøntes også tit i missionærbesøg i kredsen under hjemmeophold.
Desværre sker det alt for ofte, at denne

forbindelse ikke fortsætter, når vedkommende stopper tjenesten og etablerer sig
herhjemme.
LMF's og konfession
En ting, der fascinerer en i LMF, er åbenheden med hensyn til konfession.
Man kan tit, når man går herhjemme i
vores kendte sognemenighed, synes, at
den måde, vi gør tingene på, er den eneste
rigtige. Men den dag, vi står overfor Gud
og skal gøre regnskab for vort liv og vor
kristne tro, da spørges der ikke om petitesser, men kun om vi tror på Jesus Kristus
som vores frelser.
Til lykke LMF
I år fylder LMF 120 år. Tænk, i 120 år
har der været mennesker i små eller store
grupper, der samledes for at følge evangeliets gang ud over jorden og for at bede
om Guds velsignelse over dem, der havde
påtaget sig kaldet at være Hans sendebud.
Tænk hvilken velsignelse det har været
for både dem derude og alle, der har været
med i arbejdet herhjemme.
Det har ikke været min tanke at give et
fyldestgørende billede af LMF. For det er
jeg ikke den rette til, men en lille tak til
LMF for hvad det har betydet for mig.
Tillykke med de 120 år!

LMF's værdi
Da kan det være en stor opmuntring og
hjælp at vide sig omsluttet af kolleger herhjemme, omsluttet med bøn og hilsener
med mere. Og når de står i en situation,
hvor de for et begrænset beløb kan afhjælpe et behov eller skaffe undervisningsmateriale til gavn for deres arbejde, så har LMF
tit kunnet hjælpe.
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Bilkøb og bøn
Af Kirsten S. Larsen Pinheiro, Brasilien
I sidste nummer af LMF-Bladet kunne man
læse, at vores bus udbrændte i juledagene.
Mange har hjulpet med pengegaver, og
det har gjort os i stand til at indkøbe et nyt
køretøj her i starten af marts. Vi følte en
speciel ledelse i processen, og valget faldt
på en Fiat Doblo model 2017.
Et bestyrelsesmedlem hjalp meget med
forhandlingen med bilforhandleren, og vi
har fået en bilforsikring med i købet. Stor
tak for bidrag og forbønnen, vi følte os
specielt dækket af bøn, og Guds timing synes at have været perfekt.

LMF-Bladets læsere:
● Bed specielt for vores lokalsamfund, hvor bølger af vold
og kriminalitet blandt rivaliserende bander gør livet surt for
mange. Så vi beder specielt om
beskyttelse. Samt for effektive
måder at forebygge at børn og
teenagere bliver involveret i
misbrugsverden.
● Bed for kirkebyggeriet: Et par
lokale håndværkere arbejder
nogle dage om ugen, så det skrider frem. Nonato er derfor travlt
beskæftiget med det. Nogle
materialer til færdiggørelses af
byggeriet er indkøbt på forhånd
i lyset af risiko for prisstigninger.
● Bed for vores helbred. Vi har
brug for daglig energi og fysisk
velvære til opgaverne her. Min
mand, Nonato, blev 59 i februar,
men stadig med meget gåpåmod. Min mor
på 92 var ramt af corona, men hun er ok
igen. Jeg har selv lidt forskellige udfordringer på sundhedsområdet , men tak for
forbøn!

Nyt fra Human
Care Russia
Uddrag af nyhedsbrev fra Human Care Russia

30 år er gået siden den januardag i 1992,
Conny Meyer tog til Moskva for at hjælpe
den dengang unge præst, fader Pavel
Vishnevsky, med opbygning af social og
humanitær hjælp i Den Russisk Orthodokse Kirke. Connie Meyer var blevet inviteret
af Moskvas Patriarkat.
På billedet øverst til højre ses kirken
Feodor Studit, som nærmest lå i ruiner.
Den skulle bygges op, og menigheden
skulle bygges op.
Connie Meyer gik i gang med hjælp til
menighedens trængende. Ved hjemmebesøg og praktisk sans plus stor erfaring med
både sygepleje og menighedsarbejde løste
hun mange problemer og hjalp børnefamilier og syge.
Connie blev en elsket »engel« i menigheden indtil sin død for tre år siden.

Ved en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling vedtog Human Care
Russia dengang at ære Connies minde ved
at fortsætte hendes arbejde. Vi søger at bevare kontakten til menigheden, støtte den
økonomisk og besøge den samt orientere
om støtten i Danmark. Vi kendte heldigvis
mange fra menigheden fra besøg, mens
Connie levede.
I år vil vi holde jubilæum dels ved et
par arrangementer i det østlige og vestlige
Danmark, dels ved at tilbyde foredrag,
udstilling og måske flere basarer med indsamling, så vi fortsat kan hjælpe i Moskva.
Human Care Russias arbejde kan støttes
gennem LMF. Angiv »Pr. 27, HCR« ved
indbetaling af pengegave.

Bed for Brasilien
Jeg vil gerne dele nogle bedeemner med
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Nyt fra Mongoliet
Uddrag fra nyhedsbrev fra Julianna og
Silas Olofson, udsendte af Norsk Luthersk
Misjonssamband (NLM)
I Khovd (by i det vestlige Mongoliet) går
livet sin gang.
I februar besøgte Julianna sammen med
andre ansatte i projektet »Life long center«
i Khovd, som er et skoletilbud for børn og
unge. Der er 200 elever registrerede og til
dagligt møder omkring 60 elever op til undervisning.
Eleverne er børn og unge, som ikke kan
gå i almindelig folkeskole på grund af
indlæringsproblemer eller funktionshæmninger. Nogle har aldrig gået i skole eller er
droppet ud af skolen. Undervisningen indeholder alt fra de almindelige skolefag til
basisfærdigheder som for eksempel at tage
tøj og sko på.
De kan også tage kreative fag så som syning, strikning og madlavning. I Mongoliet
er det også meget vigtigt, at man tager sig
af de ældre i familien, så en del af undervisningen er at blive udrustet til det.
Vi hørte om flere elever, som igennem
»Life long center« havde mulighed for
at læse videre på gymnasiet og få en ud18

dannelse. Et par elever har deltaget i de
paralympiske lege og har også vundet flere
medaljer.
Elevernes forældre har også mulighed at
besøge centeret og deltage i undervisningen for at se, hvordan det går deres børn
i skolen og få hjælp til, hvordan de kan
støtte børnenes videre læring og udvikling
i hjemmet.
Derudover tilbyder centeret hjemmeundervisning til de børn og unge, som ikke
har mulighed for at komme til Khovd for at
deltage i undervisningen.
De sidste to år har der også været meget
online undervisning på grund af covid19.
Det var interessant at høre om det kæmpestore arbejde, de gør i »Life long center«.
De har tidligere fået støtte fra NLM til
aktiviteterne og er meget interesserede i at
samarbejde med NLM fremover.
Missionskonference i Dubai
NLM arrangerer årligt en konference for
missionærer, der arbejder blandt muslimer.
I år blev konferencen holdt i Dubai. Vi var
spændt på, om det skulle lykkes os at rejse
på grund af corona-situationen.
Nogle af missionærerne fra Mongoliet
bestemte sig for at blive hjemme, fordi rejsen kunne medføre karantæne, og fordi der
var godt gang i vinteraktiviteterne i Khovd.
Fortsættes på bagsiden

Arabisk oryx i Dubai

Nyt fra kontoret
Regnskab og kontingent
LMF's regnskab er nu færdigrevideret. Men
da bestyrelsen endnu ikke har haft lejlighed
til at godkende regnskabet, så offentliggøres det ikke endnu. I næste nummer af
LMF-Bladet vil regnskabet være at finde.
Det kan dog afsløres, at resultatet er bedre end budgetteret. LMF kom ud af 2021
med et underskud på cirka 20.000 kr. Der
var budgetteret med et underskud på cirka
60.000 kr.
Og så vil forretningsføreren som altid
på dette tidspunkt minde om, at nu er det
på tide for de sidste at få betalt kontingent.
Hvis du er i tvivl, så spørg gerne kontoret.
Der udsendes rykkere i løbet af maj. Men
det er da fjollet at få en rykker, hvis man
selv kan sørge for at betale!
Nyt om medlemmer
LMF glæder sig over at byde velkommen til
nye medlemmer:
Hanne Groth Kristensen, Hillerød
Elisabeth Louise Brøker, Frederiksberg
LMF har med sorg taget afsked med:
Inga Yde Olsen, Aarhus

H US K
LMF ER
IN G E N
H EM M E L IG H E D

Skattefradragsberettigede gaver
Som altid kan gaver givet til LMF fratrækkes på selvangivelsen. Det sker ganske
automatisk, når LMF har giverens CPRnummer.
Hvis du mener, at der er fejl vedrørende
LMF-gaver i den årsopgørelse, som er
udsendt i marts måned fra SKAT, må du
endelig rette henvendelse til kontoret. Så
undersøger vi forholdet, og hvis der er fejl,
laver vi en ny indberetning til SKAT.
Udover LMF's sædvanlige drift kan der
gives øremærkede gaver til de projekter,
som bestyrelsen har godkendt og til LMFmissionærer.
Her er en liste over projekter, som LMF
støtter:
Projekt 05, Victory Association, Brasilien
Projekt 07, Immanuelhjemmet, Thailand
Projekt 08, Stella Ndyekobora, Tanzania
Projekt 09, LAMB, Bangladesh
Projekt 20, House of Care, Cambodja
Projekt 27, Human Care Russia
Projekt 50, Døvekirke, Nigeria
Projekt 51, Relay Trust, England
Projekt 53, City Ministries, Nigeria
Projekt 54, Gospel Ministries, Polen

GLÆDELIG PÅSKE
TIL ALLE LÆSERE
Kontorets åbningstid:

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

Henvendelser til kontoret skal fortrinsvis
ske inden for ovenstående tid. Og det betyder ligeledes, at du kan forvente svar på
e-mails i det tidsrum.
Hvis du har akut brug for kontorets bistand, bedes du ringe: 41 82 50 22.
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AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!
Dog besluttede vi sammen med to andre
missionærpar og volontøren at tage afsted.
Vi rejste så til hovedstaden Ulaanbaatar for
derfra at rejse via Moskva til Dubai.
Det viste sig desværre, at alle de øvrige
missionærer testede positiv for corona dagen inden afgang. Så de kunne ikke rejse.
Vi blev dog opfordret til at gennemføre
rejsen.
Sandt at sige var det rart at komme ud
af den mongolske dybfryser til den varme
arabiske ørken, selv om Dubai oplevede
dens koldeste periode i flere år med gennemsnitstemperaturer om dagen på kun 19
grader. Men for os var det varmt og dejligt.
Konferencen var vældig givende med
godt både åndeligt og praktisk indhold – og
ikke mindst var det spændende at høre nyt
fra de andre felter, hvor nogle af missionærerne arbejder i en betydeligt vanskeligere
kontekst end os i Mongoliet.
Det var rart at kunne dele erfaringer både
fra Tyrkiet og Mongoliet og modtage råd
og erfaringer fra andre.

Vi blev i Dubai en ekstra uge, hvor vi
holdt privat ferie, og det var hyggeligt med
masser af svømning, snorkling og lidt fuglekikkeri oveni. Rejsen frem og tilbage gik
for øvrigt uden dramatik.

