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LMF-Bladet nr. 3, 2019
Finn Kier-Hansen

Sommerudgaven af LMF-Bladet rummer 
noget så ualmindeligt som en »posthum« 
andagt! Den finder du på næste side.

Dernæst må du belave dig på at komme 
lidt rundt i verden. Der er spændende nyt 
fra Asien, Afrika, Europa og Sydamerika. 
Særlig fokus har dette blad på volontører i 
Cambodja, hvor du kan læse to unge kvin-
ders spændende beretninger om deres tid i 
det særegne og meget anderledes land.

Missionærer, se her
I, som er missionærer, er centrale i LMFs 
tjeneste. LMF ønsker at være med til at 
løfte jeres tjeneste gennem forbøn, omsorg 
og økonomisk støtte (læs om muligheden 
for projektstøtte på LMFs hjemmeside).

Relationer ude i verden er virkelig vig-
tige, og de skal plejes, gensidigt. Selv om 
det er tidskrævende og nogle gange bare 
træls, så er det ikke desto mindre virkelig 
dejligt, når I, som har fingrene nede i mul-
den, også lige lader dem danse på tastaturet 
og sender en hilsen til LMF og til bladet.

HÅB
af Connie Meyer 

Da jeg modtog opfordringen om at skrive 
om HÅB, accepterede jeg – måske for – 
hurtigt. Håb kender vi jo alle, så det er da 
ikke svært. Mange gange har jeg håbet, at 
dette eller hint ville blive virkelighed. Det 
blev det nogle gange – andre gange ikke. 
Men hvad er håb egentlig? Vi håber jo alle: 
på godt vejr, på at blive raske, på at det må 
gå vores børn godt, på at bilen klarer sig 
gennem syn og så videre.

Håb er en basal, menneskelig, mental 
livsytring, som er kendt langt tilbage i 
historien. I det antikke Ægypten og Græ-
kenland er håbet beskrevet og var dengang 
negativt ladet. Først med det Gamle Te-
stamente og ikke mindst med Jesu komme 
blev håb vendt til noget positivt.

Håb hænger sammen med tiden og er en 
tillidsfuld forventning om, at noget ønske-
ligt eller positivt vil indtræffe. Håb har et 
objekt: jeg ønsker at … jeg ønsker mig … 

I håb ligger der en usikkerhed, for vi 
ved ikke om objektet eller ønsket vil blive 
opfyldt. 

Derimod er vi på mere sikker grund, 
når vi om fremtiden bruger udtryk som at 
mene, vide, ønske, som relaterer til noget 
håndgribeligt, noget fastlagt. Vi kan håbe 
på godt vejr den 24 december, men vi ved, 

at det er juleaften. Vi ser frem til påske, 
men datoen skifter fra år til år. Men påske 
bliver det, for Jesus er opstået fra de døde, 
det ved vi, og vi venter Hans genkomst, 
vi håber, det bliver snart, men vi ved ikke 
hvornår.

Mennesker håber på noget godt og posi-
tivt, og mange kommer til kirken for at få 
hjælp. Ethvert møde med et menneske er 
vigtigt, for mennesket er sendt af Gud med 
håb om at få hjælp. Som Guds hænder, 
fødder, øjne og ører skal jeg lytte og gøre 
mit bedste.

Jeg håber, denne tekst ikke er blevet 
det rene volapyk, men jeg ved den skal 
afleveres på en fastsat dato, og inden den 
udkommer i LMF Bladet, er det påske. 
I den russisk ortodokse kirke, hvor jeg 
arbejder, er kirkens kalender stadig den 
julianske og med mellemrum falder den 
julianske og gregorianske påske på samme 
dato. Så fejrer hele verden Jesu opstandelse 
indenfor 24 timer. Det sker dog ikke i år. 
Men uanset påskens dato råber præsten på-
skens budskab: »Kristus er opstanden« og 
menigheden svarer »JA! Han er sandelig 
opstanden!« 
Glædelig påske!

Denne andagt modtog jeg til bladet for 
et par måneder siden. Jeg valgte i første 
omgang at bruge en anden af de andagter, 
som jeg har modtaget. 

Men efter Connie Meyers pludselige død 
i begyndelsen af maj, har jeg efter nøje 
overvejelse valgt at bringe andagten i det-
te nummer. En slags posthum udgivelse ...

Finn Kier-Hansen
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Dorthe Skov-Østergaard, LMFs formand, overvejer, at der er vigtige valg forude ...

Der er valg i Danmark & LMF
Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er ved sommerstævnet 3.-6. august

Der er i skrivende stund lige blevet ud-
skrevet valg, ovenikøbet to af slagsen. 
Gadebilledet begynder at ændre sig – nu er 
det ikke kun de smukke lysegrønne farver, 
der blander sig med en mangfoldighed af 
blandt andet forskelligfarvede tulipaner, 
der pryder gadebilledet. 

Træer, lygtepæle, stolper har fået nye 
dekorationer i alverdens farver og udgaver. 
I Danmark er der blevet udskrevet valg, 
såvel til Folketing som til EU-parlamentet. 
Alle opfordres til at stemme, alle opfordres 
til at følge med ved debatter og vælgermø-
der. Kom nu i gang og træf et valg!

I LMF skal vi også træffe nogle valg og her 
skal også opfordres til at deltage og give sit 
besyv med. Når vi mødes til sommerstæv-
ne på Aarhus Efterskole d. 3. – 6. august 
2019, skal der en af dagene afholdes gene-
ralforsamling. 

Der er mange ting, at overveje og 
komme med gode forslag til. LMF er ingen 
hemmelighed, og det er heller ingen hem-
melighed, at vi bliver stadig færre medlem-
mer. Også i dette forår er der medlemmer, 
som vi tage afsked med, enten fordi de 
er døde, eller fordi man ikke anser det 
nødvendigt at betale kontingent. Det kan 
foreningen jo ikke leve af! Derfor må vi 
sige farvel til nogle medlemmer, selv om vi 
helst beholder alle.

Der er stadig kredse rundt i landet, som 
har den glæde at kunne mødes og dele med 
hinanden. En stor tak til jer og til kredsle-
derne, som er med til at holde liv i os alle.

Tingene laver ikke sig selv, det ved vi jo 
godt. Vi må sammen prøve at tænke nye 
tanker, finde ideer, gå ind i vort bederum 
og bede Gud om råd og vejledning, så vi 
kan blive ved med at være levende LMF-
ere!

Jeg ser meget frem til at møde rigtigt 
mange af jer i Aarhus til dette års sommer-
stævne. Vel mødt. Tag din nabo med.

Om dem, vi mistede, og det vi fik:
Tidligere missionær i Suriname, Inger 
Strøm, Skjern, er afgået ved døden. Inger 
Strøm var en flittig deltager gennem årene 
i LMF-kredsen. Hun var bosat i Hillerød, 
men de sidste år boede hun på plejehjem-
met Klokkebjerg, Skjern, da hun fik en 
demenssygdom.
Æret være hendes minde.

I Grete Petersens testamente blev Baptist-
kirken og LMF betænkt med 50% til hver 
forening. Vi kan glæde os over og takker 
Grete for den meget flotte gave. LMF ar-
vede 114.000 kr.
Hvis andre overvejer at betænke LMF med 
arv, vil kontoret være behjælpelig med de 
praktiske ting. 

Som mange har hørt og læst, har cyklonen 
Idai forårsaget død og voldsomme ødelæg-
gelser i Mozambique.
Men vær ikke bekymret for WutomiAgri. 
Landbrugsskolen ligger knap 1000 km 
længere mod syd i Mozambique. Vi føler 
med dem, der er ramt! Og vi er taknemlige 
for, at der ikke er fare på færde i Gaza-
provinsen, hvor vi befinder os.

Vi har haft travlt med dimissionsfest 
(billedet herover), besøg af blandt andet 
Mozambique 50+ (billedet herunder) og 
forberedelse af det nye skoleår.
De nye elever kom i søndags, og ingen af 
dem kommer fra det ramte område.

Gengangerne på de to billeder er Kurt og 
Lisbet Terp, WutomiAgris stiftere.

Nyt hold landsbrugselever dimitterede ...
af Lisbet Terp, marts 2019 
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af Johanna Vævest Hansen, Cambodja

Jeg har været i Cambodja som volontør for 
Luthersk Mission siden august 2018. Jeg 
har oplevet og oplever stadig mange nye 
og spændende ting hver dag, også selv om 
jeg har en hverdag ligesom hjemme i Dan-
mark med arbejde og madlavning, opvask 
og så videre. 

Min opgave er at undervise et af de 
danske missionærbørn i faget dansk samt 
at undervise en lille flok lokale børn i en-
gelsk.

Undervisning i dansk
Da jeg i sin tid rejste fra Danmark, var det 
svært at forstille sig at skulle til at under-
vise i de to fag, jeg praktisk talt er dårligst 
til, og så på den anden side af jorden i en 
fremmed kultur. 

Men Gud udruster til de opgaver, han 
kalder os til. Dansk i 7. klasse har jeg jo 
selv været igennem engang. 

Det er dog svært at skulle undervise i 
dansk grammatik til en, der taler bedst 
engelsk, for så skal man lige pludselig 
have styr på det engelske også. Det er især 
svært, når det danske sprog er så uregel-
mæssigt, og man ikke lige selv er gram-
matiknørd. 

Men på den måde lærer jeg mit eget 
sprog bedre at kende, og jeg kan ryste lidt 
på hovedet af, hvorfor vi har gjort det så 
svært for os selv. 

Men det er også fedt at opleve en pige i 
7. klasse, der synes, at den danske historie 
er spændende, og for hvem dobbeltkon-
sonanterne efterhånden bare sidder lige i 
skabet. Hvis jeg selv skulle bestemme, så 
havde vi nok bare læst og analyseret hele 
året, men det går jo nok ikke, når der ligger 
en afgangsprøve i retskrivning og lure ude 
i fremtiden. 

Der er ingen tvivl om, det er svært at 
være missionærbarn og at skulle kunne to 
sprog og to kulturer flydende og så bo i en 
tredje kultur. 

Men de er godt nok nogle seje og glade 
børn, der kan så meget andet end lige 
dansk grammatik, når de engang skal bo 
i Danmark igen. Jeg er glad for, at jeg har 
fået lov at være en del af deres barndom og 
udruste dem til det. 

Engelskundervisning
Men jeg underviser ikke kun i dansk. Fire 
gange om ugen har jeg engelskundervis-
ning i Wat Bo, et stykke nede af en lille 
sandsti, i noget der minder om et slumom-
råde. 

Undervisningen foregår udenfor hos en 
lille familie, hvor der er blevet sat et white-
board på væggen. Her kommer 10 børn 

i alderen 6-16 år, som gerne vil lære lidt 
engelsk. 

Da jeg ikke lige snakker flydende khmer, 
har jeg altid en sød ung pige, Srey Moch, 
med ud for at oversætte. Jeg har hurtigt 
måtte konkludere, at de nok ikke bliver 
verdensmester igennem min undervisning, 
for det er svært at tage den danske under-
visningskultur og lære nogle khmerengelsk. 

Og endnu sværere bliver det, fordi en-
gelsk jo har tider, led, ordklasser og så 
videre. I Cambodja kan man bare sige »sul-
ten«. Men det går jo ikke at sige »hungry« 
på engelsk, når man mener »I am hungry«. 

Der er lang vej igen, for sætninger kan 
virke som en by i Rusland for dem. Men så 
må man jo indstille sig på, at det handler 
om noget andet og større, end at de lige 
lærer engelsk flydende. For vi har det sjovt 
og lærer lidt hverdagsengelsk og elsker at 
farve, lege og grine!

Jesus kærlighed
En dag i slumområdet talte jeg med man-
den i huset, hvor jeg underviser. Han var 
dybt taknemlig over, at vi kom og gav hans 
børn en oplevelse af undervisning, som 
var anderledes, end det de var vant til. For 
han kunne tydelig se, at vores pædagogiske 
og omsorgsfulde vinkel var forskellig fra 
deres normale, ret strikse skolegang. Han 
var forundret over, at man kunne lege sig 
igennem undervisningen. 

Jeg får altså lov at give en flok børn i 
Siem Reap en oplevelse af at blive set og 
blive leget med, på en måde de ikke er vant 
til. Jeg får lov sammen med min khmer-
hjælpelærer at vise dem noget af Jesus 
kærlighed igennem vores undervisning. Jeg 
har valgt at fortælle en bibelske beretning 
hver fredag. Bagefter tegner og spiller vi 
Uno sammen. De elsker det, og jeg elsker 
det! 

fortsættes næste side

Guds rige vokser i Cambodja



8 9

Det bedste er at møde dem om søndagen, 
fordi de alle sammen lige skal til søndags-
skole. Jeg ved, at mange af dem ikke ville 
have kommet til søndagsskole, hvis jeg 
ikke kom og havde engelsk med dem. 

Så selv om mit arbejde som lærer nogle 
gange er lidt skørt, fordi de børn, jeg un-
derviser, ikke lærer det store, så ved jeg og 
håber jeg, at den gode oplevelse, de har, er 
noget, de husker resten af livet. Måske vil 
de følge Jesus og give den kærlighed, der 
blev vist igennem mig og Srey Moch, vide-
re til andre khmere, de møder i fremtiden.

Guds Mission
Min bedste oplevelse i Cambodja er helt 
klart den søndag, hvor den familie, som jeg 
underviser i engelsk hos, alle sammen var 
kommet i kirken. Det har de ikke gjort den 
tid, jeg har været her. De strålede af glæde, 
da vi mødtes, og de sad på rækken bag ved 
mig, så vi kunne snakke efter gudstjene-
sten. 

Det var en glædelig oplevelse at være en 
del af forbindelsen mellem kirken og lo-
kalsamfundet. Det var skønt at se familien 
stråle af glæde over at komme i kirke igen. 
Og jeg frydede mig over at opleve deres 
lyst til at snakke med mig, fordi jeg har en 
plads i deres liv. Det er sådanne oplevelser, 
hvor man føler sig brugt af Gud i det større 
perspektiv. Gud virker i Cambodja, og han 
kalder flere til at hjælpe i det arbejde. 

At være volontør og at kunne bruge sine 
evner ude i verden er virkelig en berigelse 
på så mange måder. Det kræver rigtig 
meget, fordi man altid er den, der giver. 
Men det er også en gave at kunne give og 
opleve, at Gud sørger for, at der er kærlig-
hed og overskud at give ud af til dem, man 
møder på sin vej. 

Når man er volontør, er man også med til 
at bygge Guds rige. 

Guds rige vokser i Cambodja. 

Klip fra fami-
lien Baruas liv
af Lone Barua

På torsdag (9. maj) skal vi for første 
gang i 2 år og 7 måneder være sam-
men som familie. Min mand, Win-
terford er ankommet til Danmark, 
og Marietta kommer hjem på forlænget 
weekend, hvilket vi glæder os meget til.

Cancermistanke afkræftet
Den 6. maj fik vi svar på biopsiprøver og 
scanning af mit bryst. De gode nyheder er: 
Der er ikke kræft at spore i forandringerne. 
Hospitalet vil dog have mig igennem en 
operation for at fjerne forandringerne og 
undersøge nærmere, hvorfor det er så 
væskefyldt? Det er et sjældent fænomen, 
sagde de. Den 23. maj skal jeg ind til ope-
ration, men så slutter forløbet også der. Det 
er vi meget taknemmelige for.
Tak til alle for al jeres forbøn, de sidste par 
måneder! Vi har oplevet Guds fred og for-
nemmelse af at blive båret igennem på alle 
måder, helt ned i detaljer.

Visummirakel
På mirakuløs vis fik Winterford udstedt sit 
visum til Europa på to døgn. Da han kom 
ind på den Danske Ambassade i Singapore 
og afleverede papirerne tirsdagen inden 
påske, var der ikke nok dækning på hans 
rejseforsikring. Gouda Rejseforsikring 

satte i hast en ny forsikring sammen til 
Winterford. Han indleverede det onsdag, 
hvor det blev godkendt. 

Ambassaden ville ikke sige noget om, 
hvornår han ville få sit visa udleveret. 
Jeg ringede til København og spurgte, 
de svarede, vi skulle regne med 15 dage. 
Problemet var nu, at han kun havde visa til 
Singapore i 10 dage. Desuden var flybillet-
ten videre booket 7 dage efter. Så det blev 
til meget lidt nattesøvn og en del bøn.

Torsdag morgen kl. 6.00 kontaktede 
Winterford mig. Han var blevet ringet op 
fra ambassaden: Han kunne hente sit pas 
og visum samme dag. Så han ankom tirs-
dag den 23. april. Det var dejligt at være 
sammen igen.

Besøg i kredsen?
Hvis I gerne vil have besøg af os, mens vi 
er i Danmark, er I velkomne til at kontakte 
os eller lægge en besked på telefonnum-
mer.: 50 38 35 58 eller pr. e-mail:  
lonebarua@gmail.com

Thea, Winterford, Lone og Martin Barua
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LMFs regnskab 2018            af Finn Kier-Hansen

Foreningens regnskab er revideret uden 
anmærkninger, og såvel revisor som LMFs 
bestyrelse har underskrevet regnskabet.

Det fulde regnskab kan ses på LMFs 
hjemmeside:  
https://lmfdanmark.dk/oekonomi/aarsregnskaber

Utilfredsstillende?
Årets resultat er ikke godt på bundlinjen, 
slet ikke. Et underskud på 82.739 kr. ud af 
en opsætning på godt 574.000 kr. er util-
fredsstillende, bestemt.

Baggrunden for, at der så alligevel har 
sneget sig et lille spørgsmåltegn ind i mel-
lemrubrikken, er, at der er nogle gode for-
klaringer på underskuddet!

For det første ejer LMF værdipapirer for 
knap 200.000 kr. 2018 var et skidt år for 
værdipapirer. Det betød en finansiel om-
kostning (kurstab) på 25.308 kr. 

For det næste, og lidt mere teknisk, 
så er gavebrevsindtægterne godt nok 
steget lidt i forhold til 2017. Men 
det gælder ikke for gavebreve til for-
eningen. Her er der reelt tale om et 
markant fald. Af ud af gavebrevsind-
tægterne på godt 65.000 kr. er cirka 
23.000 kr. øremærket til missionspro-
jekter. Så kun cirka 42.000 kr. går til 
foreningen.

Endelig skyldes en del af under-
skuddet en ny regnskabspraksis. I 
slutningen af året modtages ekstra 
mange gaver, også til missionsprojek-
ter. Disse midler skal sendes videre. 
Men det sker først i begyndelsen af 
det følgende år. Tidligere har disse 
gaver været indregnet i gaveindtæg-
terne, og indregnet i udgifterne i det 
følgende regnskabsår.

Men forretningsføreren og bestyrel-

sen har besluttet, at alle øremærkede gaver 
skal afregnes i samme regnskabsår, som 
de modtages. Rent teknisk sker det ved at 
overføre midlerne til såkaldte skyldige om-
kostninger. Denne post optræder i balancen 
(herunder) med 72.369 kr. 

Det påvirker resultatet negativt, fordi der 
i denne sum indgår uafregnede midler fra 
2017, som så at sige er blevet skubbet til 
det efterfølgende år. De midler, som i 2018 
blev sendt af sted til projekter, har først, 
regnskabsmæssigt, skulle »dække« for ga-
ver givet i 2017.

Som skrevet, det er mestendels regn-
skabsteknik, projekterne ude i verden har 
IKKE mærket noget til dette. Pengene er 
kommet af sted som vanligt.

Men disse tre grunde forklarer samlet, 
hvorfor foreningen beklageligvis har så 
stort et underskud i 2018.
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 Af Marie B. Nikolajsen 

Den 15. august 2018 rejste jeg til Cam-
bodja som volontør for Dansk Luthersk 
Mission (DLM). Jeg sagde farvel til min 
familie, min kirke og min lille hjemby 
Skjern. Med andre ord vinkede jeg farvel 
til de trygge rammer og min vante hverdag 
i Danmark. Efter 17 timer i luften landede 
jeg i Cambodjas hovedstad Phnom Penh.
De trygge rammer blev i den grad skiftet 
ud med en ny hverdag, som krævede en del 
tilvænning. Det første, der mødte mig, var 
synet af udpræget fattigdom og prostitu-
erede kvinder siddende på røde plasticstole 
udenfor alle diskoteker og karaokebarer i 
hovedstaden.
 
Cambodja er et land, hvor prostitution og 
menneskehandel desværre er et voksende 

problem. DLM støtter organisationen 
Daughters of Cambodia, hvor jeg har været 
så velsignet at være en del af personalesta-
ben i 10 måneder. Daughters of Cambodia 
er en kristen organisation, der har til for-
mål at hjælpe kvinder ud af prostitution, 
at oplære kvinderne i livsfærdigheder, og 
vigtigst af alt at kvinderne møder Gud 
gennem forkyndelse, bøn og lovsang, som 
er en del af deres hverdag på Daughters. 
Kvinderne får således mulighed for at 
møde Guds evige kærlighed, tilgivelse og 
omsorg. Daughters hjælper kvinder, der har 
haft forfærdelige oplevelser i deres liv, som 
intet menneske bør opleve. På Daughters 
kan kvinderne udvikle nye evner og egen-
skaber, men jeg er overbevist om, at kun 
Gud kan hele deres ødelagte hjerter.
 
I fællesskab med min medvolontør Cecilie 

Bentin Hansen har jeg stået for pasningen 
af 20 khmerbørn i alderen 18 måneder til 
5 år i en børnehave tilknyttet Daughters. 
Vores arbejde har hovedsageligt bestået af 
børnepasning, men vi har også forsøgt at 
undervise de ældste børn i engelsk. Arbej-
det i børnehaven har været en fantastisk 
oplevelse, og vi har begge lært enormt me-
get. Børnene har ikke haft en optimal start 
på deres liv og nogle af dem befinder sig 
stadig i en til tider utryg tilværelse. Derfor 
er jeg lykkelig over, at Daughters Daycare 
kan være en fri-zone, hvor børnene kan 
finde ro og tryghed på et sted, som forbli-
ver den samme.
 
Som nævnt tidligere kræver hverdagen i 
Cambodja en del tilvænning. Den største 
udfordring var dog maden – jeg tror faktisk 
aldrig, jeg lærer at spise det. Første gang 
jeg besøgte en lokal kirke i Phnom Penh, 
blev der efter gudstjenesten serveret fro-
kost. Til min store forfærdelse lå der, på 
min tallerken, hønsefødder og grøntsager i 
en klar suppe. Ikke ligefrem noget, der får 
mundvandet til at løbe hos mig. I Vietnam 
er æg med andefostre et kæmpe hit - dette 
gælder også i Cambodja. Denne speciali-
tet har jeg også været så ”heldig” at sætte 
mine tænder i. Smagen var ikke uudholde-
lig, men det var tanken om det lille andefo-
ster i ens mund.
 
I Cambodja blev det hurtigt vigtigt for mig 
at udvikle evnen til omstillingsparathed. 
Khmererne er meget spontane af natur, og 
planer og aftaler bliver konstant ændret. På 
et tidspunkt havde jeg en aftale med min 
khmer-veninde om at tage i kirke klok-
ken ni, men hvor hun dagen efter henter 
mig klokken elleve. Jeg har set det som en 
befrielse, at man ikke altid skal haste sig 
igennem dagen og fuldstændig udstoppe 

Hverdagen 9.183 kilometer fra Danmark

ugerne. Men når ens veninde kommer to 
timer for sent, er håret på hovedet ved at 
være rykket af et par gange eller fem. 
 
LMF's vision lyder »Gud – Lad din her-
lighed komme over hele jorden«. Det har 
været fantastisk at se og mærke Guds 
herlighed i Cambodja. Jeg har været til en 
gudstjeneste, hvor over 14 nationaliteter 
var samlet for at prise og ære Gud og for 
at bede om vækkelse i Cambodja. Jeg har 
mødt folk der er rejst til Cambodja for at 
dele sandheden og for at sprede Guds ord. 
Har du en lille lyst i dit hjerte til at rejse 
ud, så gør det! Det har været enormt beri-
gende at være volontør både på det ånde-
lige og det menneskelige plan. Til sidst vil 
jeg sige tak til LMF for at give sin støtte til 
mit eventyr i Cambodja og tak til alle, som 
støtter missionen i udlandet – uden jer vil 
der ingen mission være. 
TAK!
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elding senest m
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N
avn(e): _____________________________________ 

A
dresse: _____________________________________

Postnr.: _______  B
y ___________________________

Tlf.: _________   E-m
ail:  _______________________
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: D
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iv det videre«.
G
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d dig til gode dage i fæ

llesskab m
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le og nye venner om
 hjertesagen: M

ission

m
ed delt bad

Se næste side for 
yderligere  

information

Fra Kirsten S. Larsens nyhedsbrev fra  
Brasilien
Redigeret og tilpasset af Finn Kier-Hansen

Den 8. maj om eftermiddagen fejrede vi 
mors dag i Børnehuset. En gruppe på om-
kring 20 kvinder deltog. Jeg havde god 
hjælp af Adriana og Jessica.

De sidste uger har vi været i gang med at 
pakke og gøre forberedelse her til at lade 
andre kører aktiviteterne med kvinderne og 
børnene videre. 

To murere, Francisco og Francinaldo, 
der arbejder på et byggeri i Aquiraz, vil bo 
her og passe på bygningerne, mens vi i an-
den halvdel af maj er i Nordbrasilien med 
Euroclass fra Kolding. 

Det bliver en speciel og travl tid. Der er 
mange problemer blandt skoleungdommen 
her i Brasilien, voksende udfordringer med 
mobning, depressioner og selvskadende 

adfærd. Der vil være fokus på arbejde på 
skolerne, mens Euroclass besøger os. No-
get af tiden vil Euroclass’ dramainstruktør 
Neil Tye og hans kone Anja være sammen 
med os. De skal holde et par workshops, 
som er åbne for interesserede fra kirkerne i 
Macapá, Afua, på Marajoøen og i Tartaru-
galzinho. 

Frivillige Flavia rejste, efter flere år her, 
sidst i april til UMO-basen i Crato i Ceará 
delstaten, hvor hun har det godt. Hun for-
venter at tage et kursus på basen: Course of 
Community Development.

Den 26. maj kommer jeg til Danmark. 
Min mor fylder 90 års den dag. Jeg glæder 
mig til at se forhåbentlig mange af jer, 
mens jeg er i Danmark.

Morsdagsfejring og rejseforberedelser
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Stævnebrochure i mi-

niformat til erindring 

eller  til at klippe ud 

og give videre til en, 

du gerne vil have 

med på stævnet

Jeg hilser jer i Jesu navn her fra den Lu-
therske Kirkes Døveskole i Jimeta/Yola. 
Jeg etablerede skolen, som vi kalder 
»LCCN Deaf Academy«, og jeg har også 
fået lov at opleve den utrolige udvikling, 
som skolen har gennemgået i den korte tid, 
den har eksisteret. 

Vi takker Gud for, at vi nu har en rigtig 
skolebygning og at der stadig er kræfter 
i gang, som er villige til at hjælpe skolen 
videre. Skolen blev etableret i kærlighed til 
døve børn, som netop er skolens vigtigste 
ressource.

Jeg er garant for, at de døve elever bliver 
værdsat som skolens vigtigste mål, ved 
at de altid bliver vejledt til at yde deres 
bedste, og at de får indgivet høje moral-
ske standarder og disciplin – standarder 
som jeg selv forsøger at efterleve. Det var 

netop, hvad jeg også sagde i min tale ved 
afslutningen af dette skoleår i juli 2018: 
»Siden denne skole blev etableret i 2010, 
har der været en utrolig fremgang og suc-
ces både akademisk og i konkurrencer ved 
sportsarrangementer«.

Jeg sagde også, at skolen startede med 
en meget spæd begyndelse, og derfor kan 
jeg kun give tak til den Almægtige Gud for 
den fremgang, vi har oplevet indtil nu. Vi 
begyndte med én elev, og nu kan jeg med 
stolthed sige, at vi har 42 elever fra børne-
haveklasse til og med 10. klasse. Tre af vo-
res elever har netop – til en eksamen på en 
skole for hørende børn – bestået 8. klasses 
afgangseksamen med »B« (over middel) i 
alle fag. Det betyder, at de nu kan fortsætte 
i 9 og 10 klasse for at opnå folkeskolens

fortsættes næste side

Den Lutherske Kirkes døveskole – historien og nutiden
Berettet af pastor Ruth Ulea, bearbejdet og oversat til dansk af Lilly Krarup

Herover ses døvemenighedens påskelejrdeltagere 2019 – 124 deltagere, 22 overgav sig til Jesus 
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Nyt fra kontoret 

LMF byder velkommen til
Woranuch Jonasson, Kolding

HUSK LMF ER 
INGEN HEM-

MELIGHED

Vore døde ...
LMF har modtaget besked om, at føl-
gende medlem er afgået ved døden:

Connie Meyer, Moskva, Rusland

LMF lyser fred over Connis minde.
Se i øvrigt på side 3, andagten ...

Sommerstævnet
Er du mon tilmeldt til årets sommerstæv-
ne? Ellers skal der lyde en stor opfordring 
til at melde sig til. Det bliver ikke billigere 
af at vente, og særlige ønsker opfyldes i 
den rækkefølge, de modtages!

Hvis du er det mindste i tvivl om noget i 
forbindelse med stævnet, så tøv ikke med 
at kontakte kontoret. Læg dog mærke til 
feriemeldingen til højre ...

Som altid, så deltager aktive missionæ-
rer gratis på stævnet. Benyt anledningen 
til nogle dages forkælelse i selskab med 
LMFere. 

Så skriv din tilmelding nu, og send den, 
gerne pr. mail, til kontoret.

Ferietid på kontoret
Sommertid er også ferietid. Det rammer 
også LMFs kontor, som vil være tomt, øde 
og ubemandet i perioden 10.-30. juni. 

Forretningsfører Finn Kier-Hansen agter 
sig i den periode at vandre Danmark tyndt, 
sådan helt bogstaveligt, idet han planlæg-
ger at gå ad Hærvejen fra Frederikshavn 
til Kruså. Så skulle du passere en forret-
ningsførerlignende vandringsmand, så vink 
endelig.

Desuden er kontoret også delvist lukket 
i uge 30, hvor Finn deltager i Det Danske 
Missionsforbunds sommerstævne. Her er 
telefon og mail dog åben og betjent.

Det nordiske LMF-samarbejde
Bestyrelsen var samlet i Vendsyssel i 5.-6. 
april. Vi havde besøg af Inger Marie Op-
pegaard, som er forretningsfører for norsk 
LMF. Hun bragte masser af inspiration 
med sig, og blandt andet udfordrede hun os 
til at overveje, hvad der er LMFs særlige  
DNA. Hvad gør LMF til noget unikt?

Hvad tænker du mon om det spørgsmål? 
Det kunne der blive lejlighed til at tale vi-
dere om på sommerstævnet.

I 2020 er der atter være mulighed for at 
deltage i et nordisk sommerstævne, som vil 
blive afholdt i Kristianssand. 

afgangseksamen. Lad os give dem en lyk-
ønskning med det flotte resultat. Og jeg er 
så stolt!

Jeg må som den ansvarlige leder af 
denne skole indrømme, at som ved alt nyt, 
oplever vi også begynderproblemer. Mest 
vigtigt er at finde bomuligheder i nærheden 
for nogle af eleverne, og desuden er der 
problemet med at få forældrene til at betale 
skolepenge for deres døve børn. Heldigvis 
er der nogle forældre, som efterhånden 
forstår vigtigheden af dette, og jeg må sige, 
at de også får fuld valuta for pengene. Men 
det er ikke alle, der indser det, og der er 
endda dem, som aldrig har betalt noget. 

Det her er en skole som er bygget på et 
solidt fundament – Jesus Kristus, hvor vi 
ser ethvert barn som værdifuldt, uanset 
køn eller religion. Vi behandler børnene, 
som var de vores egne. Endnu før starten af 
denne skole hjalp vi efterladte børn til spe-
cialundervisning med penge givet af dansk 
LMF fra 1996 til i dag. 

Skolens eneste indkomst er de skole-
penge, som forældrene betaler for under-
visningen. Vi har gode venner, som har 
doneret penge gennem Mission Afrika, 
den Lutherske Døvekirke »Bread of Life« 
i Minneapolis og nu gennem LMF. Min 
oplevelse er, at mange forældre klager over 
at skulle betale skolepenge, fordi de tror, 
at skolen tilhører LCCN – Kristi Lutherske 
kirke i Nigeria. Men hverken kirken eller 
staten yder tilskud til skolen, selv om vi 
tillader alle, både kristne og muslimer at gå 
i skole her.

Jeg får sommetider spørgsmålet fra kir-
kens hovedkvarter, hvem der har givet mig 
lov til at starte en skole. Hvorpå der bliver 
tilføjet, hvordan kan du så forvente, at vi 
skal yde tilskud til kirken og skolen. Ja, jeg 
er ansvarlig for skolen, ikke som en lønnet 
skoleleder, men som den, der står med an-

svaret, fordi jeg tog initiativ til begge dele. 
Jeg ser mig selv som hyrden og børnene 
som mine lam. Og det er det, jeg er. Jeg er 
deres præst og hyrde og når jeg ser på dem, 
drømmer jeg store drømme for dem.
Må Gud velsigne jer alle,
Pastor Ruth Ulea
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Meddel venligst adresseændring til kontoret!
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LMF Sommerstævne

Giv det videre
Aarhus Efterskole, Højbjerg 

Lørdag den 3. til tirsdag den 6. august 2019

Tilmelding senest 30. juni 

Se mere side 15-16


