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LMF-Bladet nr. 4, 2022
Af Finn Kier-Hansen

Den signede dag med fryd vi ser. Det er en 
fantastisk salme, som kom til at følge mig 
på min pilgrimsvandring i juni. 

Særligt strofe: »Med venner i lys vi tale« 
er blevet ved med at klinge for mit indre 
øre. Det er på sin vis missionens essens. At 
vi samtaler med medmennesker (venner) i 
Guds lys, hvad enten lyset kommer fra so-
len, en elpære eller fra Guds ord.

Må Gud kaste sit lys over alle gode sam-
taler i LMF-regi og derude på missions-
marken. For med venner i lys vi tale.

Lad mig også ønske dig rigtig god læ-
selyst. I dette nummer er der en bred palet 
med nyt fra missionsmarken. Desuden er 
der en usædvanlig lang og givende andagt 
fra Berit Østby, som jeg varmt anbefaler at 
dvæle ved og lade dig opbygge af.

Af Berit Østby, missionær i Etiopien 
Oversat og bearbejdet af Finn Kier-Hansen

Her følger en lang, men vældig givende 
andagt. Den fortsætter på side 5 og videre 
på bagsiden.

For mange år siden så jeg en plakat med 
ordene: »At kende Gud og vide, hvem jeg 
er i Gud«. Ordene har fulgt mig lige siden.

Hvem er Gud? Og hvem er jeg i Ham? 
Hvor mange navne eller egenskaber kan 

vi give til Gud: kærlighed, almægtig, nå-
dig, tilgivende og så videre. Dette er den 
Gud, jeg kender og tilbeder, Han, der giver 
mig liv, holder mig oppe, som tilgiver mig, 
som dagligt hjælper mig til at leve i Ham 
og for ham. Det giver mig frimodighed, for 
jeg ved, at det, jeg er og gør, bunder i ham, 
som er hellig og almægtig, himlens og jor-
dens skaber, og som bekymrer sig for mig.

Hvem har skabt mig, kender mig, be-
kymrer sig om hver eneste detalje i mit liv, 
hvert bjerg, hver dal, bølgerne, medgang, 
modgang. Han, som har gjort mig ren og 
hellig gennem sin søn, Jesus Kristus. Som 
kun ser Jesus og hans blod dække mig, når 
han ser på mig.

Det giver mig modet til at sætte mig 
ned. I sin bog »Sit, Walk, Stand« arbejder 
Watchman Nee med Efeserbrevet. Her er 
meget godt til vores liv med Gud, som jeg 
gerne vil dele med dig!

Ofte lever vi i den modsatte orden, vi 
står op for Kristus, vi går her og der og alle 
vegne for Kristus, og så sætter vi os til hvi-
le og få ny energi til at fortsætte tjenesten. 
Logisk set er det rigtigt i den naturlige ver-
den. Hvis vi ikke går, når vi ikke målet! Vi 
kan ikke opnå noget uden en indsats! 

Med tjeneste mener jeg det, som alle tro-
ende er blevet kaldet til: Nemlig at leve for 
Gud, uanset hvor vi er. Ikke bare en tjene-
ste som missionær eller præst, men som 
almindelige kristne i hverdagen. Gud har 
kaldet os alle til at være Hans lys og salt i 
denne verden, til at gøre Kristus, vores lys, 
kendt for dem, der lever uden ham.

I Ef. 2:6 læser vi: »han oprejste os sam-
men med ham og satte os med ham i him-
len, i Kristus Jesus«. Vi bliver mindet om, 
at livet med Gud begynder med at sætte os 
ned. Hvile i det, der allerede er færdigt for 
os. Vi kan frimodigt sidde, fordi Kristus 
har gjort alt klart til os. Vi bliver ikke bedt 
om at sætte os ned, vi bliver sat sammen 
med Kristus. Kristendommen begynder 
med et stort gjort! Ikke med gør.

Når vi sætter os ned, er hele vores vægt 
på stolen, det er ikke vores fødder, der 
bærer os, som det er, når vi går eller står. 
Vi kan sætte os ned, fordi Kristus døde for 
vores synder og vores sygdomme, han rej-
ste sig og sidder ved Guds højre hånd. 

At sidde ned viser en holdning af hvile, 
at noget er blevet gjort. Et af mine ynd-

Frimodighed i tjeneste = frimodighed til at sætte sig ned

Fortsættes side 5
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Bestyrelsens hjørne
Af Dorthe Skov- 
Østergaard, sekretær i 
LMF's bestyrelse

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

»Det dufter lysegrønt af græs«, synger vi 
i salmen. Det minder os om sommer, nyt 
håb, en ny begyndelse. I forårsmånederne 
bliver alt langsomt grønt, og den grønne 
farve, siger man, er håbets farve. Den 
grønne farve er også LMF’s farve! Vi tror 
på håbet, og vi bliver gang på gang bekræf-
tet i det. Det er godt at holde fast i håbet.

Når vi ser os omkring i verden, svigter 
modet og håbet os måske. Krigen i Ukraine 
er rykket tæt på. Nogle taler om, at den 
kolde krig og jerntæppet igen bliver en rea-
litet, ja, er det måske allerede. Vi må håbe, 
at vi på trods af alt dette igen må opleve en 
ny begyndelse, et nyt håb.

I bestyrelsen kan vi glæde os over, at 
vi har fået et bestyrelsesmedlem: Mirjam 
Bjerre. Velkommen til dig, Mirjam. Vi glæ-
der os rigtig meget til samarbejdet med dig 
i bestyrelsen. 

I denne sommertid forbereder vi årets 
stævne, og vi håber, at mange af jer vælger 
at bruge nogle dage på Dalum Landbrugs-
skole i Odense. Stævnet foregår den 7.-9. 
oktober. Her skal vi også fejre 120-året for 
LMF. Læs mere på siderne 10-11.

Det er fantastisk, at så mange mennesker 
i årenes løb har sluttet op om foreningen 
med forbøn og økonomi. Der var nogle, 
der engang turde, og som mærkede kaldet 
og vovede at stole på, at Gud ville følge og 
bære med. De valgte enten at rejse ud eller 
brugte forbønnen. LMF er blevet velsignet 
så rigt gennem årene, og selv om vi er ble-
vet færre medlemmer, og de fleste er ældre, 

er vi stadig levedygtige, og der spirer nye 
skud frem, akkurat som vi læser hos Esa-
jas: »Der skyder en kvist fra Isajs stub«. 
Det må vi glæde os over og takke for. Det 
er også i denne forventningens glæde, at vi 
forbereder dette års stævne.

For øjeblikket har vi ikke den samme 
arbejdskraft i bestyrelsen som tidligere, da 
Finn har valgt at skifte arbejde. Tak til dig, 
Finn, for det store arbejde, du har gjort i 
LMF. Jeg er overbevist om, at Gud stadig 
følger os og bærer med. Vi er glade for, at 
vi fra 1. januar 2023 har en ny forretnings-
fører. Peter Michael Lauritzen har sagt ja 
til at overtage stillingen. Igen er der håb, 
igen et bønnesvar. 

Der er ikke så mange kredse tilbage; 
men igen skal vi glæde os over dem, der 
stadig er, og som magter at mødes og dele 
med hinanden. 

Når jeg læser i LMF-Bladet, glæder jeg 
mig over, at der bydes nye medlemmer 
velkommen. Der er stadig nogle, der opda-
ger det vigtige i at være sammen og kunne 
støtte hinanden. De, der har været ude at 
rejse, kommer også hjem og fortæller om 
det at være en del af et større fællesskab. 

Det glæder os meget i bestyrelsen, når vi 
har mulighed for at give støtte til forskel-
lige opgaver og projekter. Vores indsam-
lede midler skal ud at arbejde og ikke ligge 
og samle støv. Det forsøger vi at gøre på 
bedste måde. 

Det er sommer, og noget af det, vi plejer 
at gøre, skiftes ud med andre ting. Om et 
par måneder vender vi tilbage til den mere 
daglige rytme. Forhåbentlig er mange fyldt 
af nye gode oplevelser, som vi kan dele 
med hinanden. Jeg vil ønske jer alle en 
velsignet sommer og glæder mig til forhå-
bentlig at kunne mødes med mange af jer 
til oktober til årets stævne, hvor vi vil fejre 
LMF’s 120-års dag.

lingsvers er Joh 19,30: »Det er fuldbragt.« 
Eller for at bruge et lidt mere forståeligt 
udtryk, Det er færdigt! Derfor kan vi sidde 
med al vores tyngde, alle vores byrder, os 
selv, vores fremtid, alt er lagt på Gud. 

Vi lader ham bære ansvaret og holder op 
med at forsøge at bære alt selv. For så går 
det helt galt! Og vi kan kun sidde og mod-
tage, drikke af hans kilder, gennem hans 
ord og fylde op med fred, glæde, kraft, 
kærlighed, alt, hvad der er ham! 

Det giver os frimodighed i det daglige 
liv, når vi hævder, at vi skal gøre mere, 
være mere, opnå mere. At vi ikke er noget, 
at vi skal gøre det og det, opføre os sådan 
og sådan. Bed mere, læs mere i Bibelen. 
Og på alle måder får alt dette os til at lære 
Gud bedre at kende og finde ud af endnu 
mere om, hvem vi er i ham. Men det er 
ikke det, der gør os til kristne!

I Ef. 4,1 bliver vi mindet om at »vandre 
værdigt til den kaldelse, vi er kaldet til.« At 
vandre betyder at udleve det, vi har mod-
taget fra Gud, fra den himmelske position, 
i denne verden. Det handler om vores rela-
tioner, derhjemme og ude i offentligheden. 

Men det er let at tænke »rigtigt og for-
kert« vandring. Vi har ofte en tendens til at 
dømme andre eller os selv efter en sådan 
skala. Men Gud begynder altid med korset. 
Det er Hans reference, og det må og skal 
være vores. Det er Guds nåde, åbenbaret 
ved at han lod sin søn dø for vores skyld, 
ufortjent. Nåden er en gave! Vi er kaldet til 
at vandre i kærlighed, Ef. 5:2. 

Vores værdighed her afhænger ikke af 
vores gode opførsel, fine referencer eller 
vidnesbyrd eller gode uddannelse. Heller 
ikke af hvordan vi føler eller ikke føler. 
Men det er en ufortjent gave, en egenskab, 
der kommer af at anerkende, hvad Kristus 
har fyldt os med. Og vi vandrer ifølge 
Ef. 3,20, i »den kraft, der virker i os«, fra 

»Ham, der er i stand til at gøre langt mere, 
end vi beder om eller forstår.« Det er Hel-
ligånden, der giver os det, vi har brug for, 
det vi mangler til vores vandring. 

Men igen, først når vi ser os selv sidde 
sammen med ham for evigt, kan vi fortsæt-
te vores gåtur for og til andre mennesker. 

Så er der det at stå: som taler om vores 
holdning til fjenden, djævelen, Ef. 6,10-11, 
13-18, hvor vi bliver mindet om at tage 
Guds fulde rustning på for at kunne modstå 
djævelens snedige angreb. Og stå, efter at 
have vundet sejr i alle ting, v 13. 

Vi ved, at vores kamp ikke er mod kød, 
men mod ond magt, mod denne verdens 
ånd. Vi skal stå fast, for området tilhører 
allerede Gud! Det er mere en defensiv 
krigsførelse, ikke en offensiv. Vi har vores 
position i Kristus, i den sejr, han har vun-
det for os på korset Ved Jesu opstandelse, 
proklamerede Gud, at hans søn var sejrher-
re over alt mørke. Fundamentet, som Jesus 
vandt, er givet os. Vi kæmper for at be-
holde fundamentet, ikke indtage det. Så vi 
kæmper fra sejr, ikke for sejr. Det er Guds 
fulde rustning, vi skal påtage os i kampen 
mod fjenden, og det er hans kamp. 

Så vi kan kun takke og prise Gud for at 
muliggøre sejr gennem os i stedet for at 
lade ham hjælpe os med at sejre. Det giver 
frimodighed i livet med Gud, i livet som 
kristen, i vores tjeneste for ham. 

Det er frygt og uro og bekymring, der 
ofte stjæler frimodigheden. 

Og hvad hjælper os så med at bevare 
vores frimodighed? Det er at leve et liv, 
hvor vi takker og priser Gud! At vi lever i 
taknemmelighed, øver os i taknemmelig-
hed over for Gud og takker for alt! Ofte når 
vi beder, vil der være en hel lang ønskeliste 
over, hvad vi ønsker, at han skal gøre for 
os. Men hvis og når vi tager hver enkelt 
ting og takker ham for, at dette er i hans 

Fortsat fra side 3

Fortsættes side 20
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Vores aktiviteter i første halvdel af året 
blev afsluttet med maner. Der blev nemlig 
afviklet en konkurrence om at lave den 
flotteste kæphest. 

Desuden blev der afholdt et kæphesteløb, 
der involverede både børnene og kvinder-
ne. Det var virkelig festligt. Vinderne blev 
fundet på baggrund af deres kreativitet, 
samt naturligvis hvem der kom først.

Husrenovering undervejs 
Vi skal have Børnehuset renoveret, så 
inventaret er blevet flyttet ud og opmaga-
sineret. Håndværkere er gået i gang. Den 
ekstremt megen regn i første halvdel af året 
har slidt på bygningen. Men nu er regnti-
den forbi, og vejene er mere farbare igen, 
og skolesommerferien går frem til d. 1. 
august her.

Rejseplaner
I juli og august arbejder vi også i filialen i 

Gurupora, i Amazon regionen. Jeg rejser 
dertil fra 8. til 23. august, og jeg skal også 
til Calçoene i fire dage med et team for at 
arbejde med fadderskabsordningens fami-
lier i det område.

I september planlægger vi at komme en 
måneds efterårstur til Danmark. Denne 
gange rejser min mand også med. Vi glæ-
der os til at være med på stævnet i Dalum 
i starten af oktober og gense mange gode 
venner.

Forbønsbehov
Lige et par andre opdateringer: Jeg delte 
et bedeemne for noget tid siden omkring 
Debora på 29 år. Hun blev opereret for 
cancer i midten af juli, og hun fik det ene 
bryst fjernet. 

Hendes forældre var i stand til at rejse til 
Macapa, hvor hun bor, for at bakke hende 
op i den svære tid. Debora skal nu snart 
rejse for at få strålebehandling, da det ikke 

Kæphesteløb i Brasilien
– Nyt fra Nonato og Kirsten Solveig Larsen  Valentim Pinheiro  

findes i delstaten. Så tak for fortsat forbøn 
for hende.

Fra diverseskuffen 
Omkring kirkebyggeriet, så har vi taget 
en lille pause, den megen regn og høje 
luftfugtighed har gjort det vanskeligt at ar-
bejde, og der var ikke nok tørring i luften. 
Men nu er vi snart i stand til at genoptage 
byggeriet.

Vi fik projektstøtte fra LMF for nogle 
måneder siden. Det gjorde os i stand til 
have en særlig maj måned. I Brasilien er 
det orange måned med fokus på bekæm-
pelse af seksuel vold mod børn. 

Både blandt de voksne og børnene var 
det muligt at tage de vanskelige emner op, 
og enkelte ofrer åbnede op. Vi fik desuden 
udarbejdet en speciel beskyttelsespolitik 
som institution. 

Fra sundhedsdagen i maj

Debora med sine forældre
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Af Mette Sørensen, tidligere volontør i 
Tanzania for BDM, 

En del af mit arbejde som volontør på 
børnehjemmet Peter’s House er at besøge 
nogle gadedrenge to gange om ugen. Brød-
remenighedens Danske Mission har et 
gadedrengeprojekt, hvor 20-40 børn hver 
mandag og torsdag kan komme ind i en 
have og få et trygt afbræk fra gadelivet. 
Her kan de få sig et bad, et måltid ugali 
med bønner og et stykke sæbe og en spand 
vand til at vaske tøj.

Derudover elsker de at spille diverse 
kort- og brætspil, sjippe, tegne eller spille 
fodbold. Jeg og mine fire medvolontører 

har uge efter uge været sammen med disse 
skønne drenge, og vores forhold til dem har 
virkelig udviklet sig over tid. I starten vir-
kede de meget hårde i facaden, var stille og 
holdt sig for sig selv. På samme måde var 
vi også lidt nervøse for, hvordan vi skulle 
agere iblandt dem. Men efterhånden som 
tiden gik, lærte vi dem bedre at kende. Når 
vi møder drengene nu, er de glade og smi-
lende, elsker at hyggesnakke, danse, tage 
billeder med os og spille spil.

Indimellem strejfer tanken mig hvilken 
barsk baggrund, de alle går med, og det er 
hårdt at tænke på. Et liv på gaden uden mor 
eller far er ikke for sjov. Mange af dem er 
ude i noget stofmisbrug, er længe oppe om 

natten og drikker øl, og så gør de alt, hvad 
de kan for at få mad. De skal hele tiden 
være på dupperne og være klar til at for-
svare sig selv for overlevelse. 

De fleste gadedrenge holder til ved en 
gammel busstation, hvor de sover om nat-
ten. En aften valgte vi at tage ud til dem 
for at overraske dem med sodavand og 
slik. Vi træder ud af bilen og får straks 
øjenkontakt med nogle drenge, vi kender. 
Deres øjne lyser op, de løber hen til os, og 
vi får et varmt kram. Det var tydeligt at se 
i deres blik, at de oprigtigt blev glade og 
kunne mærke kærligheden fra os, ved at 
vi tog hen til deres sted og besøgte dem. 
Vi genkender flere og flere og står til sidst 
en stor flok. Selvom det er en kold og 
blæsende aften, varmer vi os om nogle få 

gløder og hyggesnakker. Vi begynder at 
dele sodavand og slik ud til dem, og de 
tager ivrigt og glædeligt imod det. Mange 
af dem kommer hen og giver et stort kram 
bagefter og siger tak. 

Vi kan mærke, at drengene føler sig så 
anerkendte og sete, hver gang vi kendes 
ved dem og hilser på dem på gaden. Det 
føles meget meningsfuldt, og det er en 
glædesfølelse, som er direkte gengældt 
hos os. 
På side 16 finder du en artikel fra en af Mettes 
medvolontører, Hanna. De to artikler 
har fællestræk, men viser 
også to unges 
forskel-
lige ople-
velser.

Blandt gadebørn i Sumbawanga
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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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Af Anita Gorska
Oversættelse: Lea Kjeldsen
Billeder: Piotrek Banasik, bananstudio.pl

»Gospel på Klippen« er en workshop for 
gospelkor fra regionen Malopolska, hvor 
Krakow ligger. 

Workshoppen afsluttedes med en koncert 
søndag den 29. maj 2022 kl. 15.00 i haven 
ved klosteret Paulini. Stedet kaldes Klip-
pen, derfor »Gospel på Klippen«.

Mere end 80 sangere, dirigenter og mu-
sikere deltog. Dirigenterne var Ela Ekiert-
Pyzik og Ruth Waldron fra Storbritannien. 

Der var gratis adgang til koncerten, og 
der kom omkring 500 tilskuere. Det var 
folk fra Krakow, venner, familie, turister, 
børn, unge, seniorer og flere.

Omkring 30 frivillige forberedte og gen-
nemførte projektet. Halvdelen af dem var i 

gang i mange måneder. Arbejdsopgaverne 
var fordelt i gruppen, så hver havde sin 
opgave. Mange af os fik prøvet noget nyt 
eller fik uddybet kompetencer. 

Natalia debuterede som hjælpeinstruktør 
i tre af sangene. Hun klarede opgaven rig-
tig godt og fik en erfaring, som var meget 
vigtig for hende. Iwona oversatte hele kon-
certen fra engelsk til polsk. Asia påtog sig 
rollen som vært for koncerten. Ela skrev 
tekst og komponerede musik til en af san-
gen, og derefter underviste koret og dirige-
rede uropførelsen til koncerten. Sådan!

Gospel på Klippen 2022

Gospel på Klippen 2022 – med egne ord:

Ruth Waldron dirigerer koret

Natalia Ziemba
For mig gav Gospel på Klippen 2022 en 

fantastisk mulighed for at blive udfordret 
og lære nyt. Jeg arbejdede med at promo-

vere koncerten på sociale medier. Desuden 
kunne jeg på nært hold observere, hvordan 

dirigenterne Ruth og Ela arbejdede, og 
lære af dem. Jeg prøvede selv at dirigere. 
Det gav mig en stor portion adrenalin og 

erfaring. Jeg ser meget frem til, hvad næste 
års udgave af koncerten vil bringe.

Anita Górska
Processen med at organisere udfordrede 
mig i år, for jeg havde aldrig troet, at jeg 
skulle informere om »Gospel på Klippen« 
i radioen. Desuden havde jeg kontakt med 
alle slags medier for at få dem til at infor-
mere om koncerten. 

Jeg prøvede også kræfter med at være 
instruktør for seniorerne, så de kunne 
synge på engelsk. Det er en ny verden for 
mig, og jeg er meget taknemmelig for at få 
love at prøve nyt.

Justyna Litmanowska
Der findes ikke ord, som kan beskrive min 
taknemmelighed for de fantastiske dage 
på workshoppen og koncerten »Gospel på 
Klippen«.

Gospel er kærlighedens musik, det er 
åndelig fred og harmoni, og når jeg fik lov 
at synge sammen med så mange talentful-
de sangere, så blev jeg rørt. For der er jo 
ikke noget smukkere end at synge sammen 
til Guds ære, og sammen takke ham for 
livet. Vi ses til Gospel på Klippen 2023. 

LMF støttede Gospel på Klippen med 3.000 kr. til hjælp for mindrebemidledes deltagelse.
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Af Finn Kier-Hansen

Det var tidligt på sommeren, da Olov stæv-
nede ind til den travle handels- og havneby, 
Selånger. Året var 1030, og Olov havde 
håb om, at han atter kunne blive konge i 
Norge, som han havde været det fra 1015 
til 1028. 

Med sin hær bevægede han sig mod 
vestnordvest, idet han fulgte de naturlige 
veje gennem øde dale, dybe skove, langs 
floder og over de større søer. Han har vi-
kingevilje, men han har også en stærk tro 
på, at den treenige Gud er med ham.

Undervejs oplever de lokale, at Olav 
bringer mirakler med sig. Som da en bonde 
klager over, at hæren har nedtrampet bon-
des mark, hvorefter Olav rider rundt om 
marken. Næste dag står alt korn som før. 

Efter cirka 450 kilometers færd møder 
Olav en stor overmagt. Norske stormænd 
har samlet en hær, som den 29. juli vinder 
over Olavs hær i et stort slag ved Stikle-
stad. Olav dør i kamp. Han bliver aldrig 
konge igen. Hans hær besejres.

Allerede året efter blev Olav til Skt. Olav 
ved en helgenkåring. Både den ortodokse 
og den katolske kirke anser Skt. Olav for at 
være helgen. 

Nidarosdomkirken i Trondheim er op-

ført som Skt. Olavs gravkirke, og den har 
gennem århundreder været valfartsmål for 
pilgrimme fra hele verden. Kirken besøges 
årligt af mere end 400.000 mennesker.

I Olavs fodspor
St. Olavsleden er den nordligste pil-
grimsvandring i verden. Den følger i Skt. 
Olavs fodspor, passerer en del helligkilder, 
mindesten og kirker med præg af Skt. 
Olav. 

I den tidligere sommer 2022 begav jeg 
mig af sted på pilgrimsvandringen. Men 
cirka 12-13 kg. på ryggen og gode trailrun-
ners på fødderne begyndte vandringen en 
tidlig mandag morgen, den 13. juni, fra 
Selånger. Nitten vandringsdage senere stod 
jeg fredag den 1. juli på pladsen foran Ni-
darosdomkirken. 

Målet var nået. Jeg havde vandret de 
officielle 580 km. Mit Garminur havde 
registreret cirka 620 km. Men godt 30 
km. daglig vandring blev det i hvert fald 
til. Næsten halvdelen af vandringen er på 
grusveje, knap en tredjedel på asfalt og re-
sten er på skovstier.

Pilgrimsvandring – hvorfor?
Jeg havde fra begyndelsen gjort mig nogle 
tanker om pilgrimsaspektet. De fleste af 

tankerne blev ikke rigtig til virkelighed. 
Til gengæld gav vandringen nogle andre 
aspekter og perspektiver på mig og mit liv, 
som jeg fortsat bearbejder og tager med 
mig.

Et sangvers fulgte med hele vejen. For 
hver femte kilometer sang jeg verset to 
gange for mig selv og for Guds skaberværk 
omkring mig. Og hver gang jeg mødte an-
dre pilgrimme, tilbød jeg dem at velsigne 
dem med sangen. Det skete 14 gange for i 
alt 27 personer. Hver eneste gang, jeg sang 
verset, for mig selv, for skaberværket el-
ler for andre pilgrimme, glædede det mig 
– Jeg har en lønligt håb om, at det også 
glædede andre. 
Verset lyder:
Må vor Gud være med dig,
og må han gå med dig på din vej.
Må hans ånd altid være nær.
Og må Gud velsigne al din færd.
Indtil vi ses igen:
Må vor Gud holde dig i sin hånd.

En lille krølle på beretningen: I Trondheim 
havde jeg den glæde at overnatte hos Bjørg 
Sand, som er tidligere Japanmissionær og 
trofast norsk LMF'er.

Fra Selånger til Nidaros på gåben
Før Efter

Undervejs, her ved den svensk-norske grænse

Skt. Olavsledens rute. Se www.stolavsleden.com
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En uforglemmelig 
rejse
Af Hanna Søndergård Johansen, tidligere 
volontør for BDM

I foråret 2022 rejste jeg til Tanzania i fem 
måneder som volontør for BDM. Jeg arbej-
dede på børnehjemmet »Peter's House« i 
byen Sumbawanga. Her boede jeg sammen 
med fire andre volontører. 

En af vores primære opgaver på børne-
hjemmet var at lege med børnene og bruge 
tid sammen med dem. Vi spillede ofte spil, 
lavede snobrød, tog på gåture, spillede fod-
bold, lavede ansigtsmaling og meget andet. 

Vi brugte desuden de første par uger på 
at få swahiliundervisning som forudsæt-
ning for at kunne snakke med børnene. 
Derudover hjalp vi til med praktiske opga-
ver på børnehjemmet som for eksempel at 
male bygninger.

Børnehjemmet samarbejder med en 
snedkerskole, som uddanner drenge, der 
ønsker at blive udlært som snedkere. Man-
ge af dem har ikke fuldført folkeskolen og 
har derfor brug for undervisning. Vi havde 
ansvar for engelskundervisning af disse 
unge mænd to gange om ugen.

Gadebørnene
To gange om ugen hjalp vi til med gade-
drengeprojektet i BDM’s hus i Sumba-
wanga. Hver mandag og torsdag bliver der 
låst op ind til haven, og så er der fri adgang 
for alle gadedrenge. Her har de mulighed 
for at vaske tøj samt få et måltid mad, som 
vi hjalp med at tilberede. 

Vi har brugt meget tid på at snakke, 
spille spil og fodbold sammen med dren-
gene. Gademiljøet er hårdt, og dermed har 
alle drengene en hård facade udadtil. Men 
de bløder hurtigt op, når man først lærer 
dem at kende. Mange har hverken et hjem 
eller et sted at sove og opholder sig ofte på 

byens busstation. 
Her har nogle af 
de ældste skaffet 
sig et job som bil-
letsælgere, men 
nogle får ikke 
meget mad udover 
de to gange i ugen, 
vi serverer det for 
dem. 

Helt tæt på nattelivet 
Joseph er leder på et nærliggende børne-
hjem, Bethania. Han inviterede os volon-
tører med ud for at se vilkårene for både 
gadedrengene samt børn fra fattige familier 
i nattelivet. Vi mødtes med ham i byen 
klokken 20.00. 

Han fortalte, at han først ville tage os 
med til de barer, som repræsenterede un-
derklassen, og så ville vi gå op i klasserne 
derfra. Han parkerede bilen i et fattigt na-
bolag, og vi steg ud. 

Vi bevægede os ned ad de mørke gader 

og skulle til at gå ind på en bar. Allerede 
udenfor baren mødte vi nogle af gadedren-
gene, som vi kender. 

Vi gik ind. Det lignede ikke umiddelbart 
en bar. Det var mere eller mindre bare et 
rum, hvor folk drak bekymringerne væk. 
Nogle sad og drak, mens andre dansede. 
Der var mange børn, der gik rundt mel-
lem de fulde voksne eller sad på ryggen af 
deres mor. 

Joseph fortalte, at mange børn finder vej 
til gademiljøet, hvis forældrene er ude for 
at drikke i stedet for at tage sig af deres 

Fotoshoot med gadedrengene, inden maden bliver serveret.

Mødet med nattelivets mennesker fortsættes næste side
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Nyt fra kontoret

Kontorets åbningstid:
I næste nummer af LMF-Bladet vil der 
være ny information om kontorets åbnings-
tid i tiden efter 1. januar.

Frem til 1. januar er der ikke fast åb-
ningstid på LMF's kontor. Se anden notits 
her på siden.

Nyt om medlemmer
Der er i den forgangne periode desværre 
ikke indmeldt nye medlemmer. 

Der er så heldigvis heller ikke nogen, 
som er afgået ved døden.

Om betjening i de næste måneder
I de næste måneder (august til december) 
vil LMF være præget af en overgangsfase, 
idet Finn Kier-Hansen stopper som forret-
ningsfører pr. 1. august, og Peter Michael 
Lauritzen tager over pr. 1. januar.

Afgående forretningsfører, Finn Kier- 
Hansen vil stå for foreningens bogføring, 
samt lave ét LMF-blad i samarbejde med 
Peter Michael Lauritzen. Dette blad for-
ventes at udkomme medio november. Der 
udkommer således kun fem numre af LMF-
Bladet i 2022.. 

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 landsstævnet 
i oktober. 

De daglige mail- og telefonkontakter va-
retages frem til årsskiftet af formanden.

Hvis du har brug for at henvende dig til 
foreningen i de kommende måneder kan 
det derfor med fordel ske til:
Henrik Nis-Hanssen
Tlf. 30 49 18 04
E-mail: formand@lmfdanmark.dk

børn. Og hvis der derudover ikke er mad i 
hjemmet, må børnene finde det andetsteds. 

Alle øjne vendte mod os og de bød os 
velkommen. Vi klemte os ned på bænken 
mellem de fulde mennesker, og så stod folk 
nærmest i kø for at få taget billeder med os. 
Vi fandt vej ud igen, og gadebørnene fulgte 
med hen til bilen. Vi havde købt sodavand 
og kiks, som vi delte ud til dem. Det blev 
de meget glade for. 

Efterfølgende kørte vi hen til en anden 
bar, som repræsenterede middelklassen. 
Den mindede lidt mere om dem, vi kender i 
Danmark. Det var udelukkende mænd, der 
opholdt sig her. De sad og drak og så boks-
ning på tv’et. De eneste kvinder, der var til 
stede udover os, arbejdede som tjenere og 
var derudover prostituerede. 

Derefter tog vi hen til den sidste klub, vi 
skulle se, som repræsenterede middel- og 

overklassen. Det var et stort sted, og der 
var mange, der dansede. Vi satte os for at få 
en sodavand og så fodbold på tv’et. 

Vores sidste stop var den lokale bussta-
tion, hvor gadedrengene holder til. Der var 
ikke mange ved første øjekast, dog kom 
der flere og flere, da de opdagede, at vi var 
kommet. De gemmer sig meget, da det ikke 
er lovligt at sove hverken på busstationen 
eller på gaden. Der var mange af de gade-
drenge, vi kendte, og de var glade for at se 
os. Det var nok også fordi, de vidste, at vi 
kom med mad. Vi uddelte frugt, slik og en 
sodavand til dem hver. 

Dette er kun et udpluk af alt det, jeg har 
oplevet i Tanzania, og jeg er evigt taknem-
melig for, at jeg har haft mulighed for at 
bo i dette fantastiske land og mødt de mest 
fantastiske mennesker!

fortsat fra forrige side

Et år i Bangladesh
Dorthea-Emilie og Filip Vestergaard Jen-
sen rejser i sensommeren til Dinajpur i 
det nordvestlige Bangladesh, hvor de skal 
arbejde på Lamb School sammen med 
LMF-missionær Christian Vestergaard. 

Filip kommer fra en stilling som lærer 
på Skive HTX. Han skal undervise de 
ældste børn på Lamb School i matematik 
og fysik. 

Dorthea-Emilie kommer fra en stilling 
som sekretær og økonomimedarbejder 
i DanskOase. Hun skal arbejde med ad-
ministration og undervise på skolen i Di-
najpur, Bangladesh.

Parret rejser ud »på egen hånd«, og 
de  skal være i Bangladesh fra september 
2022 til juli 2023.

Husk Filip og Dorthea-Emilie i forbøn.

Næste nummer
Næste nummer af LMF-Bladet vil indehol-
de både missionæroversigt samt bedelisten 
for 2023. 

Hvis du har lyst til at bidrage med en ar-
tikel, er du meget velkommen. Især vil det 
være herligt, hvis en melder sig til at rap-
portere fra LMF's jubilæumslandsstævne.

Altereret i Stiklestad kirke, se forsiden
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Meddel venligst adresseændring til kontoret!

hænder, og at han vil tage sig af det, ven-
der det vores sind væk fra problemerne til 
ham, der kan løse vores problemer. I stedet 
for bare at se et bjerg foran os, ser vi ham, 
der kan flytte bjerget. 

Endelig er der den dybe hemmelighed, at 
vi er blevet givet navnet Jesus. Ingen kan 
reddes uden dette navn. Ingen kan bruges 
effektivt af Gud uden at kende kraften i 
dette navn. 

I dag har Gud givet al magt til sin søn, 
så det er i dette navn, at der er magt og 
kraft. Helligånden vil lære os at bruge dette 
navn. Han er den eneste, der kan tage det, 
der tilhører Jesus og give det til os, herun-
der den kraft, der ligger i Jesu navn. Ikke 
som en magisk formular eller som noget, 
vi bruger til at nå vores egen dagsorden, 
men det er frugten af et liv i lydighed mod 
hans ord, i overgivelse til ham, baseret på 
vores ståsted i ham, som igen er baseret på 
vores hvile i Kristus, i at se os sat sammen 
med ham.

Fortsat fra side 5


