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Af Mari Eikli, næstformand, LMF Norge

Vi tænker måske, at det er lige meget, om 
vi siger, at vi møder Jesus, eller om vi si-
ger, at Jesus møder os? Men er det lige me-
get? Nej! Det er Jesus, der møder os. Han 
er altid subjektet.

Han er fundamentet, ingen kommer til 
Jesus, uden at Han kalder. Han vil give os 
sin ubetingede kærlighed og nåde.

Jesus møder os, hvor vi er. Han modtager 
os i kærlighed med sin nåde i den situation, 
vi er i. Han ved, hvordan vi har det.

Det ønsker LMF at formidle til hele 
verden! Det er en stor opgave og et privile-
gium! Vi vil gerne give viden om Jesus til 
hele verden! Vi ønsker at dele, at Han vil 
møde alle og give den enkelte sin ubetin-
gede nåde og kærlighed og vil give os en 
udfordring til at følge ham.

Det fortælles, at da der skulle være præ-
mieoverrækkelse ved et stort idrætsarran-
gement, var der én, der ikke var kommet 
i mål, og vinderen blev i målområdet og 
ventede på ham, til han kom. Da han efter-
følgende blev spurgt, hvordan det føltes at 
komme sidst i mål, og vinderen ventede på 

sejrsceremonien, svarede han: Når meste-
ren står og tager imod dig, så får du et nyt 
syn på dig selv.

Sådan er det! Når Jesus tager imod os, 
får vi et nyt syn på os selv!

Der sker noget der, hvor Jesus må kom-
me til!

Når Mesteren modtager dig, får du et nyt 
syn på dig selv.

LMF-Bladet nr. 3, 2022
Af Finn Kier-Hansen

Dette blad er nummer 34, som jeg redige-
rer. To mere, så er det slut!

Det skyldes, at Gud har givet mig et 
vink med en solid vognstang om at bevæge 
mig i en ny retning i min tjeneste. Så 1. 
august begynder jeg i en halvtidsstilling 
for »The Relay Trust« samtidig med, at jeg 
fortsætter som præst på halv tid i Tylstrup 
Frikirke.

Du kan læse meget mere på side 4-5, 
hvor Peter Lanting og Henrik Nis-Hanssen 
med hver deres vinkel behandler denne nye 
situation.

Lad mig gøre dig opmærksom på, at du 
i dette nummer også finder invitation til 
LMF's jubilæumslandsstævne, som afvik-
les til oktober i Odense. Se grundigt på 
siderne 12-13, og så kan du jo lige så godt 
tilmelde dig med det samme, ikke sandt?

Mesteren tager imod

Mari Eikli
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Bestyrelsens hjørne
Af Peter Lanting, med-
lem af LMF's bestyrelse

Forretningsføreren takker af
Foråret er over os med dejligt solskinsvejr 
og en blomsterpragt, der ånder fred og idyl.

Samtidig er vores tanker ved krigen i 
Ukraine, og vi beder om, at der snart må 
blive fred igen.

Bestyrelsens arbejde foregår heldigvis 
i fred og ro. Vi er godt i gang med vores 
stævneprogram til oktober, og i en medar-
bejdersamtale med Henrik gav Finn udtryk 
for, at han var glad for sit arbejde i LMF.  
Bestyrelsen er også meget glade for at have 
Finn som forretningsfører, og han gør et 
godt stykke arbejde for LMF.

Derfor kom det da også som et chok, 
da Finn for nylig kom med sin opsigelse. 
Hvad var der sket? – for det kunne næppe 
skyldes utilfredshed. Det viste sig, at Finn 
havde fået tilbudt andet arbejde, som han 
ikke kunne sige nej til. Finn skriver:

»Men tirsdag den 22. marts skete der 
noget, som forandrer mit perspektiv på mit 
fremtidige arbejde. Jeg fik helt bogstaveligt 
en besked fra Gud! Jeg er bevidst om, at 
det kan virke nærmest lidt manipulerende 
at tage Gud til indtægt. Men i dette tilfælde 
er det ikke desto mindre sandt.«

Ad forskellige veje blev Finn ledt til Re-
lay Trusts arbejde med at formidle online 
træning og udvikling til præster og ledere 
særligt i Afrika.

Til sidst skriver Finn. »Jeg vil afslut-
ningsvis gerne sige, at jeg har været meget, 
meget glad for de knap seks år, som jeg 
ender med at have været ansat. Jeg har 
nydt mit arbejde. I har været dejlige at 
arbejde sammen med. Men nu peger Gud 
mig i en anden retning. Jeg er sikker på, at 
Gud også har en ny og spændende vej for 
LMF.«

I bestyrelsen er vi kede af, at Finn forla-
der LMF, men vi forstår ham godt i lyset 
af, hvad han skriver. Vi ønsker for Finn, at 
han må erfare Guds helt uundværlige vel-
signelse i sine nye opgaver i Guds Rige.

Vagtskifte i LMF 
Af Henrik Nis-Hanssen – formand i LMF

Efter knap 6 års ansættelse har Finn Kier-
Hansen opsagt sin stilling som forretnings-
fører i LMF fra 1. august 2022. 

I LMF har vi været utroligt glade for 
samarbejdet med Finn, der dygtigt og 
visionært har arbejdet med LMF´s mærke-
sager – og derudover på en meget imøde-
kommende facon, har været LMF’s ansigt 
udadtil. Tusind tak! Vi ønsker Finn alt det 
bedste i de nye udfordringer i Relay Trust. 

Ny mand på posten
Det er samtidig meget glædeligt at kunne 
fortælle, at bestyrelsen har ansat Peter Mi-
chael Lauritzen som ny forretningsfører i 
LMF fra 1. januar 2023. 

Peter Michael bor på Nordsjælland med 
sin kone, og de har to voksne børn. Famili-
en har i en lang årrække været missionærer 
i Nigeria, hvor gadebørnsarbejde har været 
omdrejningspunktet for deres udsendelse. 
Peter Michael Lauritzen vil præsentere sig 
selv her i LMF-bladet til efteråret.

Efterårets 
Fra 1. august til 31. december 2022 vare-

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 27. august

tages LMF’s arbejde på følgende facon: 
Afgående forretningsfører, Finn Kier- 
Hansen vil stå for foreningens bogføring, 
samt lave ét LMF-blad i samarbejde med 
Peter Michael Lauritzen til efteråret. 

Derudover vil Finn også stå for tilmel-
dingerne til LMF’s landsstævne i oktober 
2022. Dorthe og Jørgen Skov-Østergaard 
vil være LMF’s koordinatorer af lands-
stævnet i oktober, og de daglige mail- og 
telefonkontakter varetages frem til årsskif-
tet af formanden.

Nedsat hastighed forude
Dette betyder, at LMF i efteråret 2022 
kører med noget langsommere fart end 
normalt – men det kører – og det er vi i 
bestyrelsen glade og taknemmelige for.

Vi håber også, at I medlemmer og missi-
onærer vil være forstående over for denne 
midlertidige arbejdsfordeling, der natur-
ligvis ikke er optimal, men som med god 
vilje fra alle LMF’ere vil kunne fungere.
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Af Ruth Ulea, døvepræst, Nigeria. Oversat 
af Lilly Krarup

Hilsner til jer alle i Jesu navn fra LCCN 
Døvecenter i Nigeria.

I Filipperbrevet 1,6 står der »…  og i 
tillid til at han, som har begyndt den gode 
gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi 
Jesu dag.« Dette gode løfte fra Gud viste 
sig igen at være sandt i forbindelse med 
den årlige påskelejr. 

En månedstid før lejrens start satte djæ-
velen igen ind med forhindringer. Mangel 
på benzin, usikkerhed, tvivl og aflysninger 
af allerede indgåede aftaler, især på grund 
af den ødelæggende benzinmangel. 

Men vi gennemførte arrangementet, 
og vi er overbeviste om, at du vil blive 
opmuntret ved at læse, hvordan vores lejr 
gennem forskellige aktiviteter blev en kilde 
til velsignelse.

Fra nær og fjern
Under temaet »Lydighed imod Guds vilje«, 
fandt lejren sted i Døves Kirke på dom-
kirkepladsen i Jimeta fra den 14.-18. april 
2022.

Deltagerne ankom ved 14-tiden fra nær 
og fjern fra hele Adamawastaten, hvorefter 
der straks blev serveret mad for alle. 

Om eftermiddagen havde vi nadver-
gudstjeneste ved pastor Ruth Ulea og 
pastor Albert Auta fra Tarabastaten. 

Forkyndelsen i centrum
Søndagsgudstjenesten ved pastor Ruth 
Ulea havde temaet: »Opstandelsens kraft« 
(Lukas 24:1-12).

Efter Jesu død på korset lå han i graven 
i tre dage (Matthæus 12,40). Så oprejste 
Gud sin søn fra døden (Matthæus 28). 
Jesus blev i kraft af Helligheds ånd stadfæ-
stet som Guds søn med magt og vælde, da 
han opstod fra de døde (Rom 1,4).

»Også jer har han gjort levende, jer der 
var døde i jeres overtrædelser og synder, 
som I før vandrede i, da I lod jer bestemme 
af denne verdens tidsalder og af ham, som 
hersker over luftens rige, den ånd, der 
stadig virker i ulydighedens børn. Til dem 
hørte også alle vi engang. I vort køds be-
gær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, 
og vi var af natur vredens børn ligesom de 
andre. Men i sin rige barmhjertighed og på 
grund af den store kærlighed, han elskede 
os med, gjorde Gud os, der var døde i vore 
overtrædelser, levende med Kristus.« (Efe-
serbrevet 2,1-6)

»Når I nu er oprejst med Kristus, så søg 
det, som er i himlen, der hvor Kristus sid-

der ved Guds højre hånd«. (Kolossenser-
brevet 3, 1-3)

Gud har frelst os og kaldet os til et nyt 
og helligt liv. Ikke på grund af noget, vi har 
gjort, men det skyldes alene hans bestem-
melse og hans nåde. Den nåde, som var 
givet til os i Jesus Kristus før tidernes be-
gyndelse. Den nåde er nu blevet åbenbaret 
for os ved vores frelser Jesus Kristus, som 
undertvang døden og bragte liv, ja evigt liv 
gennem sit evangelium.  
(2. Timotheus 1,9).

Tak for støtte
Vi var 130 samlet til dette års påskelejr 
for døve. Vi vil gerne takke alle jer, som 
har været sponsorer, så denne lejr igen 
kunne gennemføres. Vi takker også vore 
faste støtter, som trofast hjælper os. Vi 
priser Gud for jer og beder til, at Gud 
fortsat vil sørge for os. 

Billederne til denne artikel er ikke af sæd-
vanlig standard, hvilket redaktøren beklager.

Påskelejr i Jimeta 2022
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LMF har støttet Susanne og Leif Madsens 
arbejde på New Life Africa Internatioal i 
Kenya. De har sendt en varm tak tilbage. 

Susanne og Leif Madsen skriver:
Vi vil hermed gerne takke for de 4.000 kr. 
som vi modtog fra LMF til indkøb af bibler 
til New Life Africa International School i 
Nakuru, Kenya.

For midlerne var det muligt at indkøbe 70 
bibler til børnene på skolen.

Biblerne tilhører skolen, men bliver brugt 
som klassesæt, så de kan bruge dem til  
bibelundervisningen på skolen.

Skolen er ansvarlig for at passe godt på 
biblerne. 

Det betyder rigtig meget for lærerne og 
børnene, at de kan undervise ud fra bib-
lerne og læse direkte fra bibelen.

På LMF's hjemmeside kan du under 
fanebladet »Nyheder« se skolens leder, 
Jane, og en af eleverne sige tak for bib-
lerne. 

Se også billedet på forsiden 
af bladet

Tusind tak for Guds ord
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2021 2020
Indtægter
Kontingenter 78.800 78.650
Kulturstyrelsen, driftstilskud 55.625 49.245
Administrationsgebyr med mere 131.706 131.706

259.601 259.601

Gaver og arv
Gaver 459.728 474.369
Gavebreve 68.951 68.257
Kollekter 22.690 1.376
Kredsgaver 8.926 13.346
Modtagne arv 0 464.029

560.295 1.021.377

Indtægter i alt 811.478 1.280.978

Udgifter
Gavefordeling
Projektstøtte 38.983 30.932
Gaver uddelt efter foreningens formål 399.919 436.306
Rejselegater 6.000 10.000
Julegaver til missionærer 10.800 10.600

455.702 487.838

Omkostninger
Personaleomkostninger 256.487 256.558
Administrationsomkostninger 51.906 69.203
LMF-Bladet 33.596 40.899
Foreningsudgifter 43.965 19.299

385.954 313.668

Udgifter i alt 841.656 873.797

Resultat før finansielle poster - 30.178 407.181

Finansielle indtægter 9.108 8.143
Finansielle udgifter -164 (3.518)

8.944 4.625

Årets resultat - 21.234 411.806

Resultatopgørelse, Lærernes Missions Forening
2021 2020

Aktiver
Omsætningsaktiver
Mellemregning, DMRU-projekt 0 85.038
Tilgodehavende tilskud og afregning 78.945 49.245
Tilgodehavender 78.945 134.283

Værdipapirer 181.208 178.503
Likvid beholdning 627.336 740.863
Omsætningsaktiver i alt 887.489 1.053.649

Aktiver i alt 887.489 1.053.649

Passiver
Egenkapital
Saldo primo 753.488 341.682
Årets resultat - 21.234 411.806
Egenkapital i alt 732.254 753.488

Gældsforpligtelser
Skyldig A-skat med mere 17.987 34.454
Feriepengeforpligtelser med mere 10.490 35.775
Forudbetalte kontingenter 11.100 11.950
Skyldige omkostninger 115.658 94.325
Periodeafgrænsningsposter 0 123.657
Kortfristede gældsforpligtelser 155.235 300.161

Gældsforpligtelser i alt 155.235 300.161

Passiver i alt 887.489 1.053.649

Balance 31. december

Til ledelsen i Lærernes Missionsforening, konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lærernes Missionsforening for regnskabsåret 1. januar- 
31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og gældende lovgivning.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med god 
regnskabsskik og gældende lovgivning.  
Skjern, den 19. april 2022, Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab
Morten Olesen, statsautoriseret revisor

Regnskab 2021

Det fulde regnskab kan ses på LMF's hjemmeside: www.lmfdanmark.dk/oekonomi/aarsregnskaber/
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LMF's landsstævne
7.-9. oktober 2022

Dalum landbrugsskole – Odense

Fredag den 7. oktober
16.30 Ankomst, indkvartering,  
17.30 Middag
19.00 Jubilæumsfejring. Aftenskaffe

Lørdag den 8. oktober
07.30 Morgenmad
09.00 Formiddagskaffe (dagsgæster)
03:30 Åbningsmøde
10.30 Foredrag, Inger Chercka
12.00 Frokost
13.00 Pause, fællesskab, evt. gåtur
14.00 Eftermiddagskaffe 
15.30 Foredrag
17.30 Middag
19.00 Festaften

Ret til ændringer forbeholdes

Søndag den 9. oktober
07.30 Morgenmad
10.00 Gudstjeneste
12.00 Frokost – herefter afrejse

Program for jubilæumslandsstævnet 2022
Et mere detaljeret program fremsendes til alle deltagere inden stævnet

Deltagerpris afhænger af værelsestype

Enkeltværelse  kr. 2.700
Dobbeltværelse  kr. 2.500 
Dagsgæst, lørdag  kr.    700 

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

Stævnekoordinatorer:
Dorthe og Jørgen Skov-Østergaard kan 
kontaktes på telefon: 2946 5110 eller  
e-mail: skov.oestergaard@privat.dk

Praktiske oplysninger

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

Tilmelding senest søndag d. 18. sept. 
Den letteste måde at tilmelde sig stævnet 
er via LMF's hjemmeside: 
www.lmfdanmark.dk/staevne

Alternativt kan du sende en email eller et 
brev til kontoret, se nedenfor.

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

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

Send tilmelding til:
kontor@lmfdanmark.dk
eller
Lærernes Missions Forening  

   Hammelmosevej 6, 9382 Tylstrup

Online landsstævneinformation  
og -tilmelding

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

Du er velkommen til at kontakte stævnekoordinatorerne med spørgsmål

Tilmeldingsfrist søndag den 18. september
Jubilæumsstævne

Jubilæumsstævne
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En af hjørnestenene i House of Care's 
arbejde er vores program »Borgeroplys-
ning«, som vi tilbyder til både Khmer Kids 
og unge. Vi vil gerne her fortælle lidt mere 
om, hvordan borgeroplysningsprogrammet 
har udviklet sig over årene.

Af Susanne Tjagvad Madsen,  
House of Care, Phnom Penh, Cambodja

Da jeg var barn, var der på dansk TV en-
gang i mellem et kort program kaldet OBS: 
Oplysning til Borgerne om Samfundet. Jeg 
ved ikke, om de stadig sendes på TV, eller 
om det nu kun findes online. 

Jeg husker, hvordan disse korte spots gav 

os viden om forskellige forhold i samfun-
det, som var nyttige og vores ret som bor-
gere at vide. Et tilsvarende OBS-program 
ville være nyttigt i Cambodia. 

Afslutningen af Pol Pots folkemord i 
1979 er ofte refereret til som år nul. Det vil 
sige, at alt skulle genopbygges: Alle sekto-
rer, servicer fra staten, og samfundet. 

Men for at opbygge et land har borgerne 
brug for oplysning – hvilket stadig mang-
ler. Særligt mangler der oplysning om sam-
fundet, borgerrettigheder, og om demokrati 
og lovgivning. 

Denne oplysning er enten ikke tilgæn-
gelig for dem, eller folk ved ikke, hvor de 
kan søge informationen.

Borgeroplysning i House of Care
House of Care har derfor i mange år inklu-
deret borgeroplysning i vore programmer, 
fordi vi mener, det er vigtigt, og fordi vi 
tror på, at vort udviklingsarbejde vil være 
mere gavnligt, hvis vi er holistiske i vort 
arbejde. 

Vi formidler ikke kun evner og færdig-
heder, men også viden, værdier og moral  
samt religionsdialog.

Før Covid-19 ramte os i 2020, afholdt 
vi jævnligt borgeroplysningskurser for de 
unge. Vi har afholdt kurser om ret og lov 
i Cambodia, om konventioner som Cam-
bodia har tilsluttet sig eksempelvis beskyt-
telse af børn og kvinder, samt de universale 
menneskerettigheder. Vi har haft fokus på 
sociale problemer i landet, for eksempel 
ulovlig emigration, vold i hjemmet, stof-
misbrug og kriminalitet.

Træn til at tage ansvar
I arbejdet med de unge har vi set et behov 
for at påvirke dem til at blive aktive og 
selvstændige borgere med et medansvar for 
deres samfund. Her bruger vi dialog til at 
udfordre dem på deres tankegang og hold-

Oplysning til borgerne om samfundet
– nu også i Cambodja

ninger. Vi hjælper dem til at stille spørgs-
mål ved deres egen adfærd og værdier, 
som en metode til at påvirke deres evner 
til analytisk tænkning, og ikke blot gøre og 
mene som andre. 

Det kan lyde banalt, men i den offentlige 
skole og i kulturen bliver børn og unge 
ikke motiveret til individuel tænkning, men 
derimod til at følge og tilpasse sig gruppe-
tænkning og gruppeadfærd.

Træning også for de yngre børn
Khmer Kids er børn i alderen 6 til 12 år, og 
for dem holder vi korte kurser og aktivite-
ter om emner, der påvirker deres barndom. 
Vi bruger også dialog med børnene, hvor 
vi stiller det enkelte barn spørgsmål om 
eksempelvis familien eller skolen, og hvor 
de øves i at formulere deres egne svar. 

Det glæder os, når vi ser, at selv de 
yngste børn tænker sig grundigt om, før 
de svarer på vore spørgsmål, og vi kan 
fornemme, det er oprigtige og individuelle 
svar. Phally på 7 år er rigtig god til at sva-
re. På billedet øverst til venstre ses Phally 
sammen med sin landsbyleder i dialog med 
os.
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Det følgende er »sakset« fra Malene og 
Andreas Vejnøs nyhedsbrev fra medio april 
2022. 

Vi er mennesker på vandring. Vi vandrer 
med hinanden. Veje krydser og veje skil-
les. Nye veje kommer til syne, mens andre 
tager en uventet drejning.

For godt 10 år siden rykkede vi til 
Zambia. Afrika havde været vores drøm i 
flere år, og pludselig opstod der en vej. Vi 
startede på Kaniki Bible University, hvor 
mange volontører og internationale teams 
krydsede vores vej og fik en smag på mis-
sion. 

Fra en landsby i lokalområdet opstod et 
arbejde blandt børn, som voksede til »Kids 
in Ministry Zambia«, som stadig har bør-
neklubber mange steder i Zambia og nu 
ledes at et skønt zambiansk ægtepar.

Menighedsplantning
Drømmen om at plante en kirke, som ræk-
ker ud til næste generation, har ligget i 
os fra begyndelsen. Inden vi rigtig kunne 
se vejen, begyndte vi at samle menne-
sker i vores hjem til spontane filmaftner, 
lovsangsaftner og kaffesamlinger. 

Det har været en stor glæde at se Gud 
blæse liv i drømmen og se en menighed 

tage form, og det har været et stort privi-
legium at se mennesker bliver en del af 
vandringen.

Ny drejning
Nu tager vejen så en drejning for os. Midt i 
glæden har der også gennem nogen tid væ-
ret nogle relationelle udfordringer. 

Der har været gjort gode forsøg på at 
løse op, tale tingene igennem, og for et 
par uger siden var vores ledende præst fra 
Åbenkirke i Herning, Lars, hernede for at 
hjælpe processen. Det blev en god tid sam-
men, nogle svære samtaler, men også en 
oplevelse af at finde hinanden. 

Desværre lykkedes det ikke at skabe den 
nødvendige tillid, som det kræver, når man 
skal vandre tæt sammen i ledelse. Beslut-
ningen blev i dette tilfælde at lade vejene 
skilles, og at vores tid i OpenChurch Ndola 
er slut. 
Vi har fred i beslutningen, om end det na-
turligvis er en sorg. Når vi siger, at kirke er 
familie, så kommer det fra hjertet. Det gør 
afsked vanskeligere, for kirken består af 
mennesker, vi holder utrolig meget af.

Ukendt vej forude
Vi tror fortsat på drømmen om Afrika, om 
at plante kirke, som formidler Jesus til den 
næste generation. Hvordan vejen ser ud, er 
noget af det, vi skal bruge den næste tid til 
at finde ud af.

Vi er udsendt af Åbenkirke i Herning 
og oplever stadig en stærk tilknytning til 
lederskabet der. Derfor er det også en fæl-
les beslutning, at vi rejser til Danmark og 
for en tid indgår i hverdagen i Herning. Vi 
kommer formentlig til at bruge et par må-
neder på at afslutte i Ndola og går derefter 
en sommer i Danmark i møde.

Mange ting er stadig uvisse, og et sådan 
skifte er noget af en opgave, som I meget 

Veje og vandringer

gerne må bede om både nåde, glæde og 
styrke til. Men udgangspunktet for vores 
vandring har altid været, at Jesus går med.

Vi er privilegerede, når vi for en tid får 
lov at vandre med mennesker. Men Jesus 
forbliver altid. Og nogle gange skaber Han 
helt nye veje – også tit før end vi selv kan 
se det. Det vil vi gerne tro Ham for også i 
denne tid.
 
For nu vil jeg gøre noget helt nyt! Det spi-
rer frem allerede. Ser I det ikke? Nu baner 
jeg en vej gennem ørkenen og lader vand-
strømme bryde frem i ødemarken.  
Esajas 43,19
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Nyt fra kontoret

Kontorets åbningstid:
Mandag og tirsdag kl. 09:00-16:00
Henvendelser til kontoret skal fortrinsvis 
ske inden for ovenstående tid. 

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

Kontoret er ferielukket i uge 23-27.

Nyt om medlemmer
LMF glæder sig over at byde velkommen til 
nye medlemmer: 
Rigmor Brinkmann og Torben Andersen
Hanna Søndergaard Johansen
Mette Schjelde Sørensen
Rebekka Haakonsdatter Overgaard
Sarah Storm Petersen 

Kredstilknytning
I LMF-Bladet nummer 2, 2022 var der på 
side 10-11 en oversigt over foreningens 
kredse. 
Desværre var to missionærpars kredstil-
knytning ikke kommet med. 
Så opmærksomheden henledes hermed på 
følgende to pars tilknytning til en kreds:
Mia og Johannes Jensen er tilknyttet 
Skjernkredsen
Sara og Jesper Hansen er tilknyttet  
Københavnskredsen.

Redaktøren beklager fejlen.

Indsamlingsnævnet 
LMF ansøger hvert år Indsamlingsnævnet 
om tilladelse til at indsamle pengegaver.

Indsamlingsnævnet modtager LMF's 
regnskab til godkendelse. 

I forbindelse med godkendelse af 
2020-regnskabet har Indsamlingsnævnet 
i april 2022 gjort opmærksom på, at LMF 
skal have særskilte tilladelser til hvert 
formål, såfremt foreningen promoverer og 
indsamler til specifikke projekter.

Givere må dog gerne angive specifikke 
ønsker i forhold til donationer. Og LMF må 
gerne følge disse ønsker.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at: 
• Enhver donation, som gives til LMF, 

frit kan disponeres af bestyrelsen.
• Der opereres ikke med officielle, 

promoverede, øremærkede indsam-
lingsprojekter.

• Som udgangspunkt vil bestyrelsen 
altid følge en donors ønske vedrø-
rende disponering af en donation.

• Foreningens medlemmer, inklusive 
udsendte missionærer, kan natur-
ligvis fortsat informere om deres 
arbejde og behov.

Af Ruth Bach-Svendsen, Tanzania, »sakset« 
fra Bach-Svendsens nyhedsbrev

Jeg opholder mig i skrivende stund i Iringa. 
Jeg kom mandag i sidste uge, og jeg kører 
hjem på lørdag otte dage, når næste uges 
retræte for evangelister er færdig. 

Det er nu en fast opgave for mig at tage 
her til Lutheran Retreat and Mission Centre 
i Iringa fire gange om året. Jeg medvirker 
hver gang ved to ugers retræter for præste-
par og for evangelister med ægtefæller. 

Hektisk retræte
Dagene med retræte er meget hektiske fra 
otte morgen til otte aften. Vi lægger vægt 
på at få undervist i, hvad et kristent ægte-
skab er. 

De fleste unge oplever nemlig ikke, at 
deres forældre lever på kristen vis, snarere 
at de lever en blanding af traditionelt og 
kristent ægteskab. 

I det traditionelle ægteskab er man un-
dergivet traditioner og regler, som forfæd-
rene har bestemt. I det kristne ægteskab er 
Guds ord bestemmende. 

Et eksempel kunne være et 
par, der bliver viet i kirken. 
Familien er kristne. Men hvis 
det viser sig, at parret ikke 
får et barn inden for de første 
to år, så rådes manden af sin 
familie til at tage sig en ny 
kone eller at få et barn uden 
for ægteskabet. Sådan råder 
Bibelen os ikke til at gøre. 

Når kærligheden tager 
magten
Jeg underviser blandt andet 

om kærlighed i ægteskabet. Mange her, 
som i Danmark, forbinder kærlighed med 
følelser og den form for erotisk kærlighed, 
som medierne formidler. 

Kærlighed er en del af det kristne ægte-
skab. Men det er en anden slags kærlighed. 
For hvor Gud er, der er kærligheden, for 
Han er kærlighed. 

Vi har lovet at elske hinanden. Men 
hvordan kan man så gøre det? Jo, kærlig-
hed er noget, man gør. Man vælger at gøre 
godt mod sin ægtefælle. Vi har valget hver 
eneste dag. Vi kan vælge at gøre godt mod 
vedkommende – eller det modsatte. 

Gud valgte at gøre godt mod os. Fuldt 
ud. Følelser kommer og går, men vi har 
lovet hinanden at elske indtil døden. For 
nogle bliver denne forståelse af begrebet 
kærlighed ny under retræten. 

Man gør kærlighed

arkivbillede

Regnskab 2021
Foreningens vedtægter foreskriver, at 
foreningens regnskab skal offentliggøres 
i LMF-Bladet. Derfor kan du på midtersi-
derne finde regnskabet for 2021 i oversigts-
form. 

Du kan på foreningens hjemmeside finde 
hele regnskabet offentliggjort.



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Første nummer
I september 1910 udkom første nummer af 
LMF's blad. Det hed dengang »Meddelel-
ser til L. M. F.«

I årsberetningen for 1910, som blev trykt 
i #2,1911, står: »Vort eget Blad havde vi 
savnet; men vi følte her, at vi trængte til et 
Baand, der kunde knytte de mange spredt 
boende Medlemmer sammen, og i Efteraa-
ret begyndte "Meddelelser" at komme som 
Medlemsblad.«

Og sådan har det været lige siden! LMF-
Bladet knytter fortsat foreningen sammen.


