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LMF-Bladet nr. 1, 2023
Af Peter Michael Lauritzen

Godt nytår til jer alle. Her er jeg altså, - 
lige startet som forretningsfører for LMF. 
Jeg er gift med Anne Karin (næstformand i 
LMF) og vi har to børn, Johanna og Jona-
than på hhv. 24 og 20 år. 

Min baggrund er nogenlunde som følger: 
Efter studentereksamen, var jeg på vej til 
at uddanne mig til kontrabassist, men dette 
blev afbrudt i forbindelse med, at jeg blev 
en personlig kristen. 

Jeg var så nogle år i Frankrig, dels med 
Operation Mobilisering (en kristen organi-
sation) og dels på bibelskole. Ind imellem 
disse ophold blev jeg udlært som murer-
svend hjemme i Danmark. Efter halvandet 
år som murer i Danmark var jeg volontør 
hos Ungdom Med Opgave i Schweiz, for 
så at tage en discipelskabsskole i Amster-
dam også under UMO. 

I 1987 startede jeg på læreruddannelsen. 
Jeg fik derefter en lærerstilling i Hjørring. 
På lærerseminariet lærte Anne Karin og 
jeg hianden at kende. Vi blev gift i 1993 og 
kom til at bo i Hjørring i 10 år.

  Fortsættes side 19
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Glæde og 
fællesskab

Det første der kom 
i mine tanker i for-
bindelse med årets 
tema, ”Glæde og 
fællesskab”, var at 
se alle de israelitter, der valfartede til 
templet i Jerusalem. Vores bibel har en 
del valfartssange (Salmernes bog 120 
-134), og der er sikkert mange flere af 
dem, som ikke står i Bibelen.
Forestil jer nu en lang række af 
mennesker gående til Jerusalem. Jo 
tættere de kommer til byen, jo flere
kommer der med i rækkerne. Og det 
går ikke stille for sig. Jeg forestiller mig 
deres indtog i Jerusalem med musik, 
dans og højrøstet sang. Sange der ud- 
trykte deres afhængighed af Gud, sange 
der lovpriste Gud. Sikke et flot syn det 
må have været.
Jeg synger selv i vores kirkekor og i et 
mandskor. I begge kor oplever jeg et 
dejligt og herligt fællesskab. Og når 
korlederen er glad og tilfreds, er vi 
alle glade. Det giver noget - at synge 
sammen.
Valfartssangene har sikkert 
givet israelitterne en fantastisk 
fælleskabsfølelse. Guds udvalgte folk 
var sammen på vej til Guds hus.
David skriver i Salme 122:1 ”Jeg blev 
glad, da de sagde til mig: Lad os drage 
til Herrens hus!”
Her var stedet, hvor fællesskabet med 
Gud og hinanden, og den glæde der 
fulgte med, nåede sit højdepunkt.
Oplever vi den samme glæde, når vi skal 
i kirke om søndagen? Oplever vi et fæl-

lesskab med Gud og hinanden i kirken? 
Et fællesskab der gør os glade og 
opmuntrer os i vores kristenliv?
Naturligvis kan man forestille sig, at der 
er forskel på en begivenhed, der foregik 
højst tre gange årligt på den ene side 
- og så de ugentlige gudstjenester, som 
foregår over 50 gange om året hos os. 
Vi har nok svært ved at føle den samme 
begejstring og forventning hver uge. 
Men vi kunne jo tænke tilbage på
corona-tiden med nedlukninger og 
isolation. Dengang var vi mange, der 
virkelig længtes efter at komme sammen 
igen i Guds hus. Og da der viste sig en 
chance for at komme til en drive-in 
påskegudstjeneste, var der virkelig fest, 
og ingen skulle prøve at hindre os i at 
mødes og lovsynge Herren i det mindste 
på den måde!
Nogen gange hører man folk sige, at de 
sagtens kan være kristne uden at komme 
i kirken. Men så tænker jeg på, at bål er 
bygget op af forskellige stykker brænde. 
Hvis man fjerner et stykke og lægger det 
til side, vil ilden i det gå ud. Sådan vil 
det også gå med vores kristne tro, hvis 
ikke vi kommer i et fællesskab.
”Hvor er det (dog) godt og herligt, når 
brødre (og søstre) sidder sammen! ... For 
dér giver Herren velsignelsen, livet i al 
evighed.”
Det kan vi kun glæde os over og sige 
Gud tak for.

Peter Lanting LMF Danmark
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Bestyrelsens hjørne
Af Henrik Nis-Hanssen-
formand i LMF's  
bestyrelse

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 22. april

De sidste 6 måneder har været meget 
anderledes for bestyrelsen i LMF. Vi har 
været uden forretningsfører, og har selv 
”kørt butikken” så godt som muligt – dog 
på såkaldt vågeblus. Det er bl.a. også 
derfor, at der kun kom et meget spartansk 
LMF-blad ud i december måned. Det er 
selvfølgelig ikke optimalt, da vi jo gerne 
ville have læst om bl.a. vores landsstævne 
i oktober måned i Odense. Det kommer 
så  med dette nummer af LMF-bladet.
1. januar tiltrådte Peter Michael Lauritzen, 
som LMF’s nye forretningsfører, og vi 
ser frem til et godt samarbejde med ham. 
Samtidig skal vi også hjælpe til med, at 
Peter Michael  kommer godt og sikkert 
ind i arbejdet – så skulle der være en 
svipser her eller dér, så lever vi nok med 
det. Peter Michael vil selv præsentere 
sig andetsteds i bladet, men herfra 
skal der lyde et hjerteligt velkommen.
En anden ændring i bestyrelsens ar-
bejde vil være, at vi fremover holder 
bestyrelsesmøder dels i Christiansfeld, 
som vi plejer, dels privat hos bestyrelses-
medlemmerne, og endelig vil et par af 
møderne være on-line. Corona-perioden 
lærte os, at vi godt kan holde gode møder 
online, men vi er også i bestyrelsen enige 
om, at et møde, hvor man kan se hinanden 
i øjnene, spise sammen og bede sammen, 
nu ér at foretrække som det hyppigste.
For mig som formand har det været et  

interessant halvår. Jeg har taget imod 
diverse LMF-mails og besvaret dem så 
godt jeg kunne. Jeg har haft nogle dejlige 
telefonsamtaler med LMF-medlemmer, der 
ville vide, hvordan det går i LMF og andre, 
der gerne ville vide, hvordan man donerer 
penge til vores forening. Jeg har også taget 
imod indmeldelser af nye missionærer samt 
meget andet. Det har været meget berigende 
på den måde at få en lidt tættere kontakt til 
LMF’s medlemmer og bagland. Dejligt at 
Peter Michael nu overtager denne opgave.
Ellers kan jeg oplyse, at der i LMF igen i 
år er fokus på at få et nærmere kendskab 
og gerne samarbejde med flere af de kristne 
friskoler i Danmark. For hvis ikke de kristne 
lærere i Danmark skal lære LMF at kende 
– hvem skal så? Måske du kender én, som 
kunne tænke sig at være medlem af LMF 
– så tøv ikke med at kontakte kontoret. 
For husk – LMF er ingen hemmelighed.
At der er krig i Ukraine er ikke nogen 
nyhed – men jeg vil gerne opfordre til, at 
vi alle må bede om, at den krig får en ende, 
så ukrainerne og russerne igen kan få fred.
Jeg vil ønske alle LMF’ere i Danmark 
og i udlandet et rigtig godt nytår. 
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Af Tabitha og Torkild Jensen, Tanzania

  Vi vil gerne sige tusind tak for LMF’s 
projektstøtte til Bibler. Støtten rakte til 40 
Bibler. 

Uddeling af Biblerne
   En lørdag i september var vi til en stor 
dimissionsfest på skolen Tumaini, hvor 38 
elever afsluttede deres grundskoleuddan-
nelse. Dette blev en fantastisk spændende 
dag, men også en lang dag, da vi kørte 
hjemmefra klokken 9 og først var hjemme 
igen klokken 19. 

Fedekalven var blevet slagtet, og der var 
rigeligt med mad til alle, som var mødt op 
på denne store festdag. 

Dagen begyndte med, at 7. klasses-ele-
verne viste, hvad de havde lært i årets løb 
ved at demonstrere forskellige projekter. 

Syvende klasse optrådte med megen 

sang og musik. To af drengene fra klassen 
spillede henholdsvis keyboard og trom-
mer til sangene. En af pigerne kunne vir-
kelig synge for, og hun var næsten profes-
sionel. Alt i alt så lød det virkelig godt.

Blandt 7. klasses-eleverne var der virke-
lig mange sangtalenter.

Bibeluddeling
Der blev spillet mange små dramastykker 
både af 7. klasse og de andre elever på 
skolen.

Der blev holdt taler, der var uddeling af 
gaver og diplomer, og endelig fik jeg lov til 
at dele en Bibel ud til hver af eleverne. De 
blev meget glade for at modtage Bibelen. 

Jeg sagde til eleverne, »Jeg har verdens 
bedste bog til jer: Bibelen. Lad den blive 
jeres bedste ven.« 

Til slut var der spisning for alle. 

Bibelen er jeres bedste ven
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 Kære venner            Oktober 2022

Varme hilsner fra Bali, Indonesien.
Tænk, at der allerede er gået 2 måneder, siden jeg kom tilbage til Indonesien. Jeg er 
meget taknemmelig for at være tilbage i Bali. Selvom det var rigtig svært at skulle 
sige farvel til familie, venner og kirke efter 2 1/2 år i Danmark. Men jeg kan også se, 
at Gud har lagt al ting tilrette på den allerbedste måde.

Opholdstilladelse 
Ganske kort tid efter jeg ankom til Bali, modtog jeg opholdstilladelse for det næste 
års tid. Dette giver mig tilladelse til at udføre opgaver i forbindelse med min kristne 
tro. Desuden kan jeg forlænge opholdstilladelsen 4 x 1 år. Det giver mig fred i sindet, 
at de praktiske ting er faldet på plads.

Besøg på Bali
Med på turen til Bali havde jeg også en af de unge fra Betania Kirke Center, nemlig 
Jessie Axell. I 3 uger blev hun introduceret for mine venner på missions-centret og 
i de forskellige opgaver. Heldigvis var Bali allerede ved at komme ud af Covid 19- 
restriktionerne. Jessie var et friskt, nyt pust for både medarbejdere, og de mennesker 
vi mødte: børn fra nabolaget og fra sårbare familier, som vi underviste i engelsk, 
indsatte i både ungdomsfængslet og fængslet for narkotika-relateret kriminalitet, 
hjemløse på gaden, som vi satte os ned og snakkede med midt om natten. Tiden gik 
alt for hurtigt, og så skulle hun hjem igen.

En åben dør
Lige inden nåede hun at være med til fejringen af Indonesiens 77. uafhængigheds-
dag d. 17 august. Mere end 150 børn og voksne var samlet på vores center til en 
fantastisk dag med fodboldturnering, lege og festligt samvær. Disse børn og voksne 
er alle en del af vores fodbold- og engelsk-klubber. Dette var den første store fejring 
efter Covid 19-pandemiens afslutning. Siden har lederne for nærmiljøet givet udtryk 
for, at de ser frem til yderligere samarbejde med os. Vi er taknemlige for tilliden 
børn, forældre og ledere viser os. Vi ved, at det er Gud, der har stillet os foran en 
åben dør. Den dør går vi med glæde ind ad.
 
Fejring i fængslet
100 indsatte havde netop afsluttet et intensivt rehabiliterings-program, som vi 
også deltager i med fodboldtræning, engelskundervisning og undervisning i sociale 
færdigheder. Der var inspirerende takketaler af de mest indflydelsesrige ledere 
i området, sjove indslag fra de indsatte og endda en lille eksamen. For første gang gik 
det op for os, hvor betydningsfuldt dette program er for både myndigheder og 
indsatte. 

Billede til venstre: Medarbejdere og 
elever fra engelskundervisningen.

                         En stemme fra Indonesien
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Afgang fra Thyregod Station:  Indonesiens uafhængighedsdag: medarbejdere 
Jessie og jeg på vej til Bali. klædt i rød-hvide farver.
 

Billede til venstre: Medarbejdere og 
elever fra engelskundervisningen.

Billede til højre: Vores leder, André Susanto nr. 2 fra 
venstre, modtog en flot gave, som tak for samarbejdet.

Yderligere træning
Så vi glæder os over den større åbenhed vi møder, både i vores eget nærmiljø og i de 
tjenester, som Gud kalder os til rundt om på Bali. Vi erkender, det store ansvar Gud 
har givet os. Derfor deltager flere af os de næste par måneder i kortere træning på 
missionsbasen: Et nyt hold DTS, fodbold-coach-træning, lovsangsleder-træning og 
træning for at styrke nærmiljøets ressourcer. Det sidste kursus deltager jeg også i. 
Bed for os, at vi må forstå Guds hjerte og blive udrustet til opgaver, der ligger foran 
os.
Tusind tak til jer, som læser dette nyhedsbrev og står sammen med mig og mine 
venner i missionsarbejde på Bali. Det betyder så meget for os, at vi midt i en kaotisk 
verden, kan fortsætte de opgaver, som Gud har kaldet os til. Må Gud bevare jer og 
fylde jer med sin fred.

     Kærlig hilsen fra Stella Christtreu

                         En stemme fra Indonesien
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Hvis du 
ikke kan 
flyve ...
Af Ruth Ulea, præst i døve-
menigheden, Yola, Nigeria

På vegne af Den Lutherske 
Kirkes Døvecenter og skole 
takker jeg jer mange gange 
for, at I står sammen med os 
om at bringe Guds ord til  
døve i Nigeria!

I LMF’ere har været gode partnere på 
forskellige måder så som tilvejebringelse af 
finanser, forbøn og støtte.

I har gennem mange år været trofaste og 
udholdende partnere. Gud skal have æren 
og I velsignelsen!

Efter at vi fik en ny bus, har udfordringen 
været at nå videre ud med evangeliet. Men 
benzinen er endnu en udfordring!

Evangelisering er en vigtig aktivitet
Jeg er glad for at sige, at vi har set mange 
mennesker vende sig til Kristus, selv om de 
altid har været medlemmer af kirken. Vores 
undervisning hjælper dem til at forstå, at 
det at være i Kristus bringer en forandring, 
som gør Guds rige synligt.

Inspirerende konferencer
Den 2.-7. august deltog 12 fra døvemenig-
heden i Yola i en konference om ledelse i 
døvemenigheder. 

Der var ingen problemer med bussen. Vi 
ankom i god behold og kom hjem i god be-
hold. Gud ske tak og ære!

Den 11.-14. august 2022 deltog vi i 
en 4-dages national konference for døve 
kvinder. Det foregik i Ibadan i det sydlige 
Nigeria. Temaet var »Kvinder af ære«. Se 
Ordsprogenes Bog 31, vers 29-30.

Som formand for de døve kvinders for-
ening åbnede jeg konferencen og sagde 
blandt andet: »Det vigtige er, at vi alle yder 
en indsats. Alle er vigtige og nødvendige. 
Med Martin Luther King’s ord: »Hvis du 
ikke kan flyve, så løb. Hvis du ikke kan 
løbe, så gå. Hvis du ikke kan gå, så kan du 
kravle. Men hvad du end gør, så bliv ved 
med at bevæge dig fremad.« Lad os bevæ-
ge os fremad, til vi får arbejdet gjort.«

På konferencen oplevede vi et ægte fæl-
lesskab omkring døvearbejdet.

Personligt vil jeg gerne takke jer for jeres 
støtte til deltagelse i begge konferencer. 
Uden jeres hjælp og støtte havde det ikke 
kunnet lade sig gøre.

Gud velsigne jer alle!
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Bedeplan 2023

Lærernes Missions Forening

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

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

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

Lad os takke og bede for
* LMF i Danmark
* LMF's formand Henrik Nis-Hanssen
* Forretningsfører Peter Michael * 
 Lauritzen* 
* LMF-Bladet
* LMF på Færøerne, i Norge, Finland  
 og Island
* Meifrid og Bryan Mahendran,  
 Malaysia/Færøerne * 
*  Noriko og Christian Hermansen  
 (Naomi og Simon), Japan
*  Relay Trust, England 
  Mette og Alex Bjergbæk Klausen
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3. og 18.
Han lader ikke din fod vakle. 
Sl. 121,3

Lad os takke og bede for
* LMF’s bestyrelse, kredsledere og  
 arbejdsudvalg
* Hver enkelt medlems tjeneste i  
 bøn og arbejde
* Lea Kjeldsen, Polen
* Christian Vestergaard, LAMB/ass.  
 Dorthea Emilie og Filip Vester-
 gaard, Bangladesh
 Danmission, Bangladesh

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

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

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

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i København
* Tidligere missionærer, der rejser  
 ud til kortere opgaver
* Pinsekirken, Esbjerg:
     Birgitte og Søren Pedersen, Kenya
*  Sømandsmissionen
  Lisbeth & Søren Hansen, Grønland
  Else Højvang, Grønland

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

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

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

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

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

Lad os takke og bede for
* Missionærer under udrejse
* Anne og Brighton J. Katabaro,       
 Tanzania/Danmark
 (Aganyila, Amanya, Mukiza, Alinda)    
 Tanzania
* Mission Afrika & SAT7:
 Joel Zakarias og Melissa Dam,         
   Cypern
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  Raimundo Pinheiro, Brasilien, 

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

Lad os takke og bede for
* Missionærbørnene og deres 
 lærere og volontører
* Israelsmissionen:
* Elisabeth og David Serner 
 (Nathanael, Naomi), Israel
* Luthersk Mission, Peru:
* KFS:
* Ruth Osmundsen, Etiopien 
* MAF:
*  Rebecca og Tajs Würtz Jespersen,  
 Papua Ny Guinea

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

Lad os takke og bede for
* Apostolsk Kirkes Mission:
*  Rebekka og Thomas Kjær (Angelica,  
 Josva, Benjamin, Silas), Sydafrika
* Brødremenighedens Danske Mission:
* Knud Elmo Knudsen, pendlermis- 
 sionær  
* Mia og Michael Toldam Korsgaard  
 (Halfdan, Vilfred, Eskild), Tanzania
* Janice og Mads Jakobsen, Tanzania
* Hanne Kudeha og Kjeld Simonsen,  
 Tanzania

Egne bedeemner kan noteres her:

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

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Slagelse
* Susanne Tjagvad Madsen og Kim  
 Seng Mony, Cambodja
* Arbejdet i børne- og teenklubber
* Udsatte børn og deres familier
*  Børn med særlige behov

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

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

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

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Skjern
* Alle skoler i Danmark, deres 
 lærere og pædagoger
* Ungdom med Opgave:
* Stella Christtreu, Indonesien
* Jette og Lyle Hall (Rachel, Acacia,  
 Michaela, Naomi), Tanzania
* Lone og Winterford Barua (Mari- 
 etta, Thea, Martin), Danmark og 
 Papua Ny Guinea
* Kirsten Solveig Larsen og 
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14. og 29. .
Vend vor skæbne, Herre, som strømme 
i Sydlandet. Sl. 126,4

Lad os takke og bede for
* LMF’s medlemmer uden for 
 kredsene
* LMF’s danske stævne (22.-24. 
    september i Odense)
* Hjemvendte missionærer
* Pensionerede missionærer i 
 Danmark
* Foreningen af Kristne Friskoler 
* Kristne fri- og efterskoler

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

Lad os takke og bede for
* Dagcentre og børnehjem for 
 gadebørn:
*
* Sukh Dhaam i Alkmaar, Suri-
  name             
* Emmanuneol, Honduras
* Immanuelshjemmet Phibun,  
 Thailand
* City Ministry, Nigeria
* Institutioner og skoler i øvrigt, 

  som missionærerne har kontakt 
 til eller arbejder på 
* Enkehjemmet "Lebanon", Indien
* Siloam Kostskole, Indien

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

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

Egne bedeemner kan noteres her:

Bibelvers udvalgt af 
Ellen Lauridsen
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Allersidst i september fik vi tilladelse til, at både et ægtepar fra England og min niece, 
Dorthea-Emilie og hendes mand Filip Vestergaard Jensen, kunne komme til LAMB. Vi er 
taknemmelige for, at de er kommet. Som mange af jer helt sikkert kender til, har der været 
flere udfordringer og færre hænder til at løfte dem de sidste par år, så de besøgende er en 
rigtig god gave.

Først i november fik vi endelig tilladelse til at drive LAMB i yderligere fem år. Vi har 
fået lov til at drive sygehuset - hvor vi ser mellem to og tre hundrede patienter om dagen. 
Tilladelsen giver os lov til at uddanne sygeplejersker og jordemødre og tilbyder en 
masse andre kurser. Vores udviklingsprojekter inkluderer tiltag, der giver familier gratis 
fødselsforberedelse og fødsler. Vi laver affaldssortering (se billedet), og tiltag der har til 
formål at hjælpe menigheder med proaktivt at bidrage i deres samfund. Vi glæder os over 
at kunne fortsætte med dette vigtige arbejde.
       Læs videre på næste side

LAMB, Bangladesh
Kære venner og forbedere,                                                                        Julen 2022

Da jeg begyndte dette brev skrev jeg: ‘Glædelig advent - forventningens tid, hvor vi 
venter på Jesu fødselsdag og fejring af Hans komme til jord med fred og liv - frelse.’ 
Nu er vi kommet på den anden side af julen og fortsætter forventningerne, nu til det nye 
år, nye muligheder og håb om at livet skal blive (endnu) bedre.
,
Vi venter på fred i Europa, vi venter på varmere vejr, vi venter på noget bedre. Sidste 
torsdag i november fejrede vi amerikansk thanksgiving sammen på LAMB . Hver 
november bliver vi mindet om taknemmelighed og efter to skoleår med pandemien og 
mange grunde til at håbe på noget bedre, er det nu tid til at huske at være taknemmelige.

I foråret fejrede vi skolens 25 års jubilæum i taknemmelighed over Guds trofasthed. Vi 
havde fint besøg af vores lokale parlamentsmedlem og da han er bestyrelsesformand for 
folketingets undervisningskomite fulgte mange andre myndighedspersoner og i løbet af 
året også en vigtig regeringsgodkendelse med.
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De tilladelser vi har fået er muligheder til at dele Guds kærlighed med mennesker i denne 
del af Bangladesh. På LAMB ønsker vi, at alle dem vi møder må få liv i overflod. Tak for 
jeres forbøn og støtte til dette arbejde.

Vi lever stadig i forventning. Vi har ikke fået fornyet opholdstilladelser for udlændinge 
i omkring tre år nu. Mit udløb for over et år siden, og der er endnu ikke noget svar 
på vores ansøgninger. Vi har hørt, at der er en eller to negative rapporter fra to af de 
politimyndigheder, vi skal have tilladelser fra, men vi har ikke fået officiel besked, og 
derfor venter vi endnu. Dem, der har valgt eller har været nødt til at rejse fra Bangladesh, 
har ikke fået lov til at komme tilbage.

Vi, som lever efter Jesu fødsel, ved meget mere om, hvad advent er, forventningen om 
frelse, fred og liv og vi har set og hørt, hvordan den - eller Han - ser ud. I forhold til så 
mange ting har vi set - og i forhold til opholdstilladelse, lever vi i håbet om at se Guds 
frelse. 

Vi forsøger at tjene Gud trofast i forventning om at se hans trofasthed. Jeg håber på en ny 
opholdstilladelse, så jeg kan fortsætte med at være her, men den trofasthed vi tror på er, at 
Gud vil se til de fattige og undertrykte og frelse os alle fra synd og fordømmelse.

Ligesom da Jesus blev født og verden blev overrasket over, hvordan Guds frelse kom, kan 
det jo godt være, at Guds trofasthed er endnu bedre end det vi kan forestille os og derfor 
håber og forventer. 
Selvom jeg håber at kunne blive, kan det være, at jeg må rejse herfra. Uanset, hvad der 
sker, venter jeg at se Guds frelse.
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Jeg glæder mig over at fejre jul sammen med min mor, min niece og hendes mand og alle 
de andre her på LAMB. På dette billede står vi foran et santalhus. 

Glædelig jul og tusind tak for venskab, forbøn og støtte i 2022. Et af mine største privi-
legier er at få lov til at videregive gaver, der gør det muligt for børn og unge fra fattige 
familier at få en videregående uddannelse. Tit kommer unge eller deres forældre for at 
høre om mulighed for hjælp. Vi har en professionel vurdering af familiens behov udført af 
LAMB´s ansatte og vender os sammen til Gud. Jeg vil ikke, at nogen skal blive afhængige 
af mig, og desuden er behovene meget større, end det jeg har penge til. 
Tirsdag før jul kom en daglejer lidt efter klokken 10 til mig for at høre, om jeg kunne 
hjælpe med hans søns skolepenge. Samme dag klokken 13 fik jeg besked fra banken i 
Danmark om en gave, der kunne dække det første års skolepenge. Sådan oplever jeg tit at 
få lov til at være en del af Guds godhed imod andre, og det er mit ønske for 2023 - at være 
et led i Guds godhed. 

Der er grund til at gå med glæde og håb ind i det nye år.

Christian Vestergaard
LAMB Skole
Bangladesh 
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Af Henrik Nis-Hanssen, formand for 
LMF’s bestyrelse

Gennem 120 år har danske lærere og un-
dervisere støttet missionærer udsendt til 
det meste af verden med forbøn og gaver. 
I denne weekend samles LMF så her i 
Odense for at fejre jubilæet.

Vi skal fejre, at vi i 120 år – og stadig-
væk den dag i dag – bliver brugt af Gud 
til at hjælpe som en lille medarbejder i det 
store missionsarbejde.

Egentligt har LMF kun eksisteret i knap 
50 år. For indtil 1973 havde de mandlige 
og kvindelige lærere hver deres missions-
forening.

Den første af disse, »Lærerindernes Mis-
sions Forbund«, blev etableret i 1902, og 
det er netop den begyndelse, vi fejrer i år.

Det var først i 1912, at de mandlige læ-
rere etablerede »Danske Læreres Missions 
Forening« som en pendant til »Lærerinder-
nes Missions Forbund«.

Tilbage i tiden:
Lad mig fortælle lidt om missionæren, 
Martha Malthe (1874-1957). Hun var dat-
ter af billedhugger, Rasmus Secher Malthe. 

Martha Malthe gennemgik i 1890’erne Ma-
rie Kruses Skole og Kursus for Privatlæ-
rerinder. Hun blev lærerinde i Skive, Hol-
steinsborg og ved Østersøens Latinskole på 
Bornholm.

I 1902 var hun medstifter af »Lærerin-
dernes Missions Forbund« og blev desuden 
LMF’s første sekretær. I 1903 besluttede 
hun sig for selv at rejse ud som missionær. 
Det var lægemissionæren, Marie Holst, der 
på det tidspunkt var i Danmark for at vinde 
tilhængere til sin teltmission, som skabte 
interesse hos Martha Malthe. 

Da Marie Holst vendte tilbage til det 
nordvestlige Indien – det nuværende Paki-
stan – fulgte Martha Malthe med støttet af 
foreningen Kvindelige Missions Arbejdere 
og naturligvis LMF. LMF støttede hendes 
arbejde gennem alle årene.

Marthas indsats
Indtil 1909 arbejdede hun blandt muslimer 
sammen med Marie Holst nær ved grænsen 
til Afghanistan. Martha Malthe arbejdede 
både som lærer og som sygehjælper for 
Marie Holst. De rejste rundt på teltmission 
fra sted til sted og drev både læge- og sko-
lemission. 

De fik også dannet nogle faste stationer 
blandt andet et kvindehospital og en skole 
i Mardan. I 1910 blev Marthe Malthe ansat 
af Dansk Missionsselskab, og blev dermed 
rigtig lønnet missionær, da DMS syntes, at 
hendes viden om islam gav mange mulig-
heder for mission. 

Hun rejste hjem i 1929 på grund af dår-
ligt helbred. Her blev hun en flittig skribent 
til LMF’s blad »Meddelelser til Lærerin-
dernes Missions Forbund«.

I 1935 vendte Martha Malthe tilbage til 

Festtale ved LMF’s 120-års jubilæum
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Indien og fortsatte arbejdet blandt musli-
mer, blandt andet sammen med den ameri-
kanske missionær S. Jones, i Nordindien.

Martha Malthe blev i Indien under 2. 
Verdenskrig, og vendte tilbage til Danmark 
i 1946. Her fortsatte hun sit arbejde for 
LMF. Hun boede fra 1955 og til sin død to 
år senere på Zarepta, et plejehjem tilknyttet 
Diakonissestiftelsen.

LMF's trofasthed i tjeneste
Jeg tager Martha Malthe frem her i dag 
for at fortælle noget om trofasthed. Både 
over for det kald hun havde, over for Gud 
og over for LMF. Jeg ved, at mange af jer 
nulevende LMF’ere har en tilsvarende tro-
fasthed. 

Jeg tror, at den trofasthed på nogle fron-
ter er lidt på retur. Udholdenhed i tjenesten 
er ikke så stor, som den var engang. Men 

indtil Jesus kommer igen, vil der fortsat 
være brug for trofasthed i Guds riges arbej-
de. Trofasthed som vi hørte om hos Martha 
Malthe. Trofasthed i støtte og forbøn for 
mennesker og for folkeslag ud over hele 
jorden. Den trofasthed har LMF ydet i nu 
120 år, og det kan vi være stolte af. 
Stort til lykke til LMF og til jer medlem-
mer for trofasthed i såvel tjeneste som i 
forbøn. Nogle tjener Gud under fjerne him-
melstrøg, andre under de hjemlige, men 
alle er vigtige. Alle har en funktion. LMF’s 
motto er: »Gud, lad din herlighed komme 
over hele jorden«. Det motto er I LMF’ere 
i dag stadigvæk en del af. Det er tro, det er 
udholdenhed – det er trofasthed. 

Hjertelig til lykke LMF med de 120 års 
trofast tjeneste!
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Engelskundervisning 
og kreativ hygge 
Af Johannes Jensen, udsendt af DLM til 
Cambodja

På kollegiet i Siem Reap kan de færreste 
studerende tale ret meget engelsk. Der er 
et stort ønske om at blive bedre til engelsk, 
fordi det giver de studerende bedre forud-
sætninger for at få et job. 

På kollegiet er der cirka 40 studerende 
fordelt på 20 drenge og 20 piger. Kollegiet 
er drevet af en kristen kvinde, Theara Sim, 
som gør stedet unikt ved at skabe en hjem-
lig atmosfære. Hun støtter og opmuntrer 
de studerende til at møde Jesus som deres 
Herre og Frelser. Ved at kunne bo billigt og 
sikkert, får de studerende gode forudsæt-
ninger for at gennemføre deres uddannelse 
enten på high School eller universitetsni-
veau.

Der bliver holdt andagter på kollegiet to 
gange om ugen, og de unge går i kirke om 
søndagen.

De har lange skoledage, ofte seks dage 
om ugen. Nogle af de studerende har tillige 

et arbejde ved siden af. 
Med midlerne fra LMF er det muligt for 

de to volontører, Katrine Sulkjær og Re-
bekka Overgaard, at undervise to dage om 
ugen i engelsk. Derudover har de én gang 
hver uge en form for kreative aktiviteter 
med de studerende. Det kan være at lære 
dem at spille guitar, lave perler, male eller 
andre ting, som for de fleste er førstegangs-
oplevelser. Så der er købt malefarve, papir, 
og en guitar for at kunne lave nogle gode 
kreative samlinger. 

Det bringer så utrolig meget glæde med 
sig, og det er tydeligt at se, at det kreative 
er noget, som både drengene og pigerne 
værdsætter i stor stil. 

LMF’s projektstøtte er brugt til indkøb 
af projektor, blokke og undervisningsmate-
riale. I første omgang fortsætter engelsk og 
de kreative tiltag helt til sommeren 2023, 
hvor der kommer nye volontører, som kan 
videreføre projektet.

De to volontører Rebekka og Katrine 
siger, at det er givende at være med til at 
forbedre de unges engelskniveau. Samtidig 
har det været en god udfordring for volon-
tørerne. Det giver mulighed for at komme 
tæt ind på de studerende, når man undervi-
ser dem. 

Timerne begynder med, at de studerende 
fortæller, hvordan de har det. Derefter er 
der opgaver og undervisning. Timerne af-
sluttes med en leg. Alt foregår selvfølgelig 
på engelsk, og de studerende er ivrige for at 
lære mere.

For langt de fleste khmerer har kreative 
aktiviteter ikke været en del af opvæksten. 
Derfor skal der ikke meget til for at bringe 
glæde og smil frem. Langt de fleste stude-
rende kommer fra meget fattige kår, så gra-
tis engelskundervisning, kreativ hygge og 
musikundervisning gør virkelig en forskel 
for den enkelte. 
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HUSK LMF ER INGEN 

HEMMELIGHED

Nyt fra kontoret

Kontorets åbningstid:
Tirsdag og onsdag 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. 

Nyt om medlemmer
To af vore medlemmer, Esther Saarup 

og Isa Smedegaard Andersen er afgået ved 
døden. Æret være deres minde.

Fortsat fra side 2
Vi havde begge to et kald til at komme ud 
og virke som missionærer og dagen kom, 
hvor vi kendte, at nu var det tiden til at 
handle på vores kald. Fra 2003 til 2017 var 
vi udsendt af Mission Afrika til Nigeria, 
hvor vi arbejdede med udsatte børn.

Vi har nu været i Danmark i godt fem år, 
og jeg har arbejdet som handicapchauffør 
det meste af tiden.
Jeg er glad og beæret over, at LMF´s besty-
relse har spurgt mig, om jeg ville overtage 
stillingen som forretningsfører, og jeg vil 
ønske, at I, kære medlemmer, vil bede for, 
at alt i forhold til min overtagelse af jobbet, 
må gå godt til glæde for alle.
Jeg har haft Finn Kier på besøg, først to 
dage i november og så her i begyndelsen 
af december, for at blive introduceret til 
mit nye job. Der er mange ting at lære og 
at blive fortrolig med, men jeg håber, at 
tingene lige så stille falder på plads, så jeg 
bliver i stand til at udfylde min rolle som 
forretningsfører tilfredsstillende.
  Jeg er ansat med en arbejdstid på  15 
timer pr. uge. Derudover kommer jeg dog 
til at bruge mere tid på at sætte mig ind i de 
forskellige arbejdsområder, som jobbet in-
debærer. Det er spændende at være i gang, 
og jeg håber, at det vil lykkes mig at få styr 
på alle arbejdsopgaverne.
Se nederst på denne side, hvad angår tele-
foniske henvendelser til kontoret.

Næste nummer
Hvis du har lyst til at bidrage med en 

artikel, er du meget velkommen, dog kan 
jeg ikke garantere for, at den kommer med 
i bladet Der er brug for nye gode og spæn-
dende artikler samt nyhedsbreve fra missio-
nærer. Husk at deadline er 5. marts.                                       

                                                            
Missionæroversigt                                  
Der blev desværre ikke plads til at indsætte 
en opdateret missionæroversigt i dette 
nummer af LMF. Jeg vil prøve at få en så-
dan oversigt sat ind på LMF-hjemmesiden. 
.

  

  Ny forretningsfører,
Peter Michael
Lauritzen

  Næste stævne er  
  22.- 24. september



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Skovhøjen 16
3230 Græsted

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Fællesbillede fra årsmødet på Dalum Landbrugsskole


