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LMF-Bladet nr. 1, 2019
Finn Kier-Hansen

Årets første LMF-Blad byder på nogle 
nyheder. For det første, så er den skæve 
vinkel ikke længere i blandt os! Tilsynela-
dende foregår det meste regelret derude på 
missionsmarkerne. I hvert fald er det tyn-
det meget ud i de skæve beretninger.

En anden nyhed er den længste artikel i 
denne mands minde! Jeg kan se, at LMF-
Bladet tilbage i historien rummede meget 
lange artikler. Så nu vover jeg et øje. Men 
det sker med format. For artiklen om Eli-
sabeth Serners virke i Jerusalem er både 
meget læseværdig og tankevækkende. Så 
på trods af, at den fylder fem sider, så giv 
ikke fortabt på forhånd.

En tredje nyhed, som alle bedes notere 
og skrive bag øret og i kalenderen, finder 
du på bagsiden. Så vend bladet lige nu, og 
se, at datoerne for LMFs årlige stævne er 
ændret. Og efter øret gælder det så kalen-
deren.

En fjerde nyhed er invitationen til lands-
delsstævne. Slut op om en god dag i spæn-
dende Christiansfeld.

God læselyst og på gensyn.

Bøn: Gud, giv mig håb, når uro og frygt 
rammer mig. Jesus, giv mig tro på, at du er 
stærkere end stormen i mit liv. Helligånd, 
hold håbet i live, når alt synes dødt.

Ord fra Bibelen: Matt 8, 23-27: Jesus gik 
om bord i en båd, og hans disciple fulgte 
ham. Da blev der et voldsomt uvejr på 
søen, så båden skjultes af bølgerne. Men 
han sov. Og de kom hen og vækkede ham 
og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!« 
Men han sagde til dem: »Hvorfor er I 
bange, I lidettroende?« Da rejste han sig 
og truede ad storm og sø, og det blev helt 
blikstille. Men folk undrede sig og sagde: 
»Hvem er han, siden både storm og sø ad-
lyder ham?«

Betragtning: Vi synger lovsange til Gud 
for at blive mindet om Ham og fornyet i 
håbet om, at forandring er mulig selv un-
der vanskelige forhold. Vi råber til Jesus 
i vores nød, fordi vi håber på Hans foran-
drende handling. Vi råber, fordi vi håber. 

Vi kan håbe, at det gode gentager sig og får 
vedblivende magt i vores eller andres hver-
dag. Uvejret i vores liv kan skyldes tanker 
og handlinger fra vores eget indre, også der 
kan vi råbe og håbe, at Gud vil forbarme 
sig over os. Det stærkeste håb er håbet om 
indfrielsen af Guds løfte til os om en evig-
hed hjemme hos Ham.

Refleksion: Hvordan giver du Gud plads 
i din hverdag, som er omgivet af vilkår 
og strukturer, som kan tage håbet fra dig? 
Forestil dig at Jesus sover lige ved siden 
af dig nu, hvor stormen raser. Hvad vil du 
sige til Ham, og hvordan svarer Han dig?

Samtale på vandringen: Gud, vi råber til 
dig i vores nød, og vi håber på, at du for-
barmer dig og hjælper os ud af vores li-
delser. Du kan gøre stormen til en hvisken 
og lægge havets bølger. Du kan forvandle 
ørken til oase og den tørreste jord til klare 
kilder. Kristus, når alt håb er ude, da giv os 
mod til at gå derud.

Håb for i morgen  af Anna Marie Lauenstein

Billedet er fra det søndagsskolemateriale, som bruges i de lutherske kirker i den nordvestlige del af Tanzania
Formen på andagten er inspireret af El Camino udviklet af Bibellæser-Ringen i Danmark
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●  Nyt fra Cambodja ved Anna-Lise og 
Axel Rye Clausen

●  Kaffe

●  Nyt fra Nuuk, Grønland ved Ulla og 
John Østergaard Nielsen

●  Afslutning ved SMF 

Praktisk information
Deltagerpris: 100 kr. betales ved ankomst 
kontant eller med MobilePay.
Tilmelding skal ske senest den 10. marts til
Karin Mogensen på tlf.: 50 49 07 84
eller mail: karinbmogensen@gmail.com

Der kan parkeres ved Tyrstrup kirke

Peter Lanting er medlem af 
LMF’s bestyrelse.

Der er håb ... 
Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 6. april 2019

LMF & SMF LANDSDELSSTÆVNE 
Lørdag den 23. marts 2019. klokken 10-16

Tyrstrup Sognehus, Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Christiansfeld kalder

Program
●  Kaffe og boller

●  Velkomst v. LMF 

●  Øvelse i at lytte til Guds Ord og hinan-
den ved Mogens Mogensen

●  Nyt fra arbejdet i New Life Africa In-
ternational Ministry ved Susanne og 
Leif Madsen, Aalborg

●  Frokost

●  Sange, vi aldrig glemmer, krydret med 
små glimt ved LMF/SMF

I slutningen af 2018 mistede jeg to af min 
fars brødre inden for tre uger. De var begge 
syge af kræft, og døden kom hurtigere end 
forventet. 

Jeg var med til begge bisættelser, og 
begge gange tog jeg derfra med en mærke-
lig, flad fornemmelse. Der manglede noget. 
Min fars familie er ikke kristne, og det bar 
ceremonierne også præg af. I stedet for 
Guds ord og salmer var der lidt musik og 
en levnedsbeskrivelse. På intet tidspunkt 
hørte man noget om håb.

Hvor ser vi håb?
Også nyhederne er spækket med historier, 
som ikke giver anledning til meget håb. 

Magtmisbrug, krig, kriminalitet og kli-
maspørgsmål er nogle af de problemer, 

som gør, at fremtiden ser dyster ud. Angst 
og usikkerhed lægger et låg på vores håb.

Men der er håb for alle dem, som tror på 
Jesus Kristus. Evangeliet er det glade bud-
skab om frelsen i Kristus. Kun ved troen på 
Ham er frelsen og det evige liv en realitet. 
Dette er bibelens centrale budskab, og kun 
derfor er der håb.

Det er ikke meningen, at vi beholder det-
te håb for os selv. Nej, dette håb skal spre-
des ud i en verden, der ellers ikke kender 
til håb. Også LMF er med til at give dette 
håb videre. LMF-missionærers historier 
vidner om, hvordan håbet kommer ind i en 
verden, hvor det før så håbløst ud.

Landsdelsstævne
Den 23. marts holder LMF sammen med 
SMF et landsdelstævne i Christiansfeld, 
hvor vi personligt kan høre nogle af de 
håbgivende, personlige beretninger fra 
missionærerne Susanne og Leif Madsen, 
Annelise og Axel Rye Clausen og John 
Østergaard Nielsen.

Vel mødt i Christiansfeld den 23. marts.

Ny medlem i  
bestyrelsen
LMFs bestyrelse er blevet yngre! For det er 
nemlig lykkedes at få Alex Bjergbæk Klau-
sen til at indtræde i bestyrelsen.

Alex står sammen med sin hustru, Mette, 
i spidsen for et spændende missionsarbejde 
gennem organisationen »Relay Trust«. 
De arbejde især i det vestlige Afrika, men 
udvider løbende virket til andre steder på 

det store kontinent. LMF-Bladets trofaste 
læsere vil huske Alex og Mettes arbejde 
omtalt flere gange, senest i nummer 6 i 
2018, hvor Alex berettede om nogle af de 
nyuddannede, som Relay Trust er med til 
at støtte.

Bestyrelsen byder Alex rigtig hjertelig 
velkommen. Det bliver virkelig spændende 
at arbejde sammen med Alex ikke mindst 
også omkring det at hente støtte hjem gen-
nem Dansk Missionsråds Udviklingsafde-
ling (læs mere herom på side 19). 
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af Anna-Marie Lauenstein, Tanzania

Tak for LMFs støtte til køb af nye bøger 
til studerende og lærere på Nkwenda bi-
belskole i Karagwe stift i det Nordvestlige 
Tanzania, hvor Danmission i over 30 år har 
støttet bibelskolen.

Bøgerne bidrager til, at nerven i enhver 
menighed i stiftet, evangelisten, kan trives 
og udvikles. Nogle af de studerende på bi-
belskolen læser selv i bøgerne på bibliote-

ket, men de fleste bøger bruges af lærerne, 
som undervisningsbøger og ny viden. 

Hver søndag og ugen igennem er evan-
gelisten nerven i en menighed i Tanzania. 
Præsten har mellem 4 og 9 menigheder og 
har kun mulighed for at besøge de enkelte 
menigheder 1-2 gange om måneden. Des-
uden rykker de jævnligt rundt til nye sogne 
i stiftet. Derfor er det evangelisten, som 
kender menigheden, lokale forhold og ved 
hvad der rører sig iblandt mennesker. 

Afslutningsbilledet fra et 14 dages kursus for evangelister og deres ægtefæller

Evangelisten er nerven i den lokale menighed Evangelisten bliver uddannet i to år på 
en bibelskole. I Karagwe stift er det på 
Nkwenda bibelskole. Ud over teologi, li-
turgi og salmer indeholder undervisningen 
også viden om planteavl og dyrehold. For 
som evangelist skal man være parat til også 
at skaffe indtægter via eget landbrug eller 
andre småforretninger. De fleste evange-
lister får 80-150 kr. om måneden i løn af 
deres menighed.

Undervisningen er ikke gratis og i nogle 
tilfælde kan en menighed selv betale for 

den 2-årige uddannelse af en evangelist. 
Andre gange kan forældre give deres unge 
søn eller datter denne uddannelse, og atter 
andre gange er den sponsoreret af andre.

Desværre har ikke alle evangelister haft 
mulighed for at være på bibelskolen. Der-
for har Danmission med en støtte, gjort 
det muligt for ca. 30 evangelister at kom-
mer på et 14 dages kursus. Her kommer 
desuden ægtefællen med, fordi de også har 
en stor betydning for evangelistens enga-
gement. 

Her står en af lærerne på skolens bibliotek ...

Vi er med til undervisning på bibelskolen

En af grisene i bibelskolens landbrug. Mon den bruges ved lignelsen om den fortabte søn?



8 9

Af Stine Minna Bak Pedersen, volontør i 
Ascension House, udsendt af Areopagos. 
Stine har modtaget et rejselegat fra LMF.

Her i Hong Kong går livet pulserende 
hurtigt. Så når folk spørger mig, hvorfor 
jeg tog til Hong Kong, og de hører mig 
svare, at det var for at forholde mig mere 
til mindre, så bliver de forvirrede. Det kan 
jeg som udgangspunkt godt forstå. Men 
som volontør i Ascension House med en 
hverdag på Tao Fong Shan – bjerget hvor 
kristusvinden blæser – så holder jeg det 
pulserende storbyliv i armslængde. 

Volontør i et gæstehus
Min opgave som volontør er at skabe og 
drive et hjem langt væk hjemmefra for 
de gæster, som kommer og besøger vores 
gæstehus. Det kan være turister, retræte-
gæster eller andre som på forunderlig 
vis dukker op på et tidspunkt i livet hvor 
Ascension House kan være base for en tid. 

Det er en fin øvelse i at leve en hverdag, 
hvor min tid ikke er penge, og hvor opga-
ven med at møde mennesker og lade dem 
føle sig set ikke kan sættes 
i struktur eller planlægges, 
men skal være en livsstil. 

Den mest forudsigelige 
struktur i min hverdag er 
dagens tidebønner, som vi 
skiftevis står for at afholde. 
Jeg holder meget af tidebøn-
nens rytme, og så finder 
jeg det særligt værdifuldt 
at kunne invitere gæster i 
huset eller dagsbesøgende 
på bjerget med til tidebøn. 
Deltagelse fører ofte til 
nysgerrige snakke om, hvad 

bøn er for en størrelse, hvad det betyder for 
os hver især, og hvad eller hvem vi retter 
vores bøn imod. 

Åbent hus i enhver forstand
Det er en spændende opgave at få lov til 
at arbejde med at skabe og drive et åbent 
hjem – og hvad det betyder. Som nye vo-
lontører i huset begyndte vi med at holde 
åbent hus – for at husets venner kunne 
byde os velkomne og hjælpe os med at 
lære huset og menneskene at kende. 

Det har ført til en særlig fin tradition af 
åbent-hus-arrangementer og et åbent fæl-
lesskab med meget forskellige mennesker 
med forskellige kirkelige tilhørsforhold. 

Det er blevet tydeligt for mig, hvor 
værdifuldt det er at have noget konkret 
at invitere mennesker med til – om det er 
tidebønner, åbent hus eller en vandretur for 
dermed også at invitere med ind i fælles-
skab og samtaler. Jeg oplever at jeg i mit 
arbejde i Ascension House har udviklet 
mig i at leve inviterende og inkluderende. 
Det er vigtige komponenter i at leve i mis-
sion. 

Om at invitere og inkludere
Interview af Finn Kier-Hansen

Takuss er et af de ord man ofte hører i 
Grønland. Det betyder »på gensyn«. Sidste 
sommers vendte Solveig og Søren Eriksen 
kajakken og rejste tilbage til Danmark, 
men med et takuss liggende i baghovedet. 
»Vi er ikke færdige med Grønland og grøn-
lænderne.«

Fortsat fokus på grønlændere
Årsagen til, at parret måtte returnere, var 
en kræftknude, som blev fundet i foråret, 
og som skulle behandles. Da det ville tage 
for lang tid med behandling i Grønland, 
resulterede det i, at de måtte flytte til Dan-
mark for at få behandling her. Knuden er 
nu fjernet, og Søren er raskmeldt. 

Under opholdet i Danmark blev det klart 
for dem, at de skulle flytte permanent tilba-
ge til Danmark, og Søren fortsætte arbejdet 
blandt grønlændere, nu ikke i Nuuk, men i 
Danmark. 

Søren fortæller: »Der bliver gjort relativt 
meget diakonalt arbejde blandt grønlænde-
re i Danmark, men ikke meget missionalt, 
og det er dette område, der fra januar vil 
have mit primære fokus med udgangspunkt 
i første omgang i Esbjerg og Herning, men 
også lokalt i Skjernområdet.«

Ingen åndelig blufærdighed
»Jeg oplever det virkelig som om, at der er 
hvide marker bare med det lille research-
arbejde, jeg indtil nu har nået at lave i 
mødet med grønlændere i Skjern, Esbjerg 
og Herning. De er åbne og vil meget gerne 
have samlinger, bibeltimer og gudstjenester 
på grønlandsk. 

Grønlænderne har en langt større tradi-
tion for at gå til gudstjeneste og komme i 

kirken end danskerne. De er klar over, at 
der findes en åndelig verden, og derfor har 
det også betydning for mange at komme i 
kirke. Man oplever ikke samme åndelige 
blufærdighed blandt grønlænderne, som 
man oplever hos mange danskere.

Mange ting vil være helt nye for mig og 
arbejdet som gadepræst for grønlændere 
bliver utrolig spændende. 

I Grønland fik vi lov til at gå i forud be-
redte gerninger i forhold til mennesker og 
indsatsområder. Gud velsignede arbejdet, 
og vi glæder os over, at det, der blev sat 
i gang, nu langt på vej kan fortsætte med 
lokal arbejdskraft.

På samme måde er jeg sikker på, at Gud 
også har lagt ting til rette i forhold til men-
nesker, opgaver og indsatsområder i Dan-
mark. Allerede inden jeg er gået i gang, 
møder vi kontakter og åbne døre i forhold 
til det nye arbejde.«

LMF ønsker Søren og Solveig Guds vel-
signelse over det, der venter.

Grønland i Skjern, Esbjerg & Herning
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LMF-kredsene og deres missionærer
LMF har en række kredse fordelt ud over 
landet. Kredsene mødes som regel en gang 
om måneden. Ofte er der besøg af en missio-
nær eller volontør, man læser breve fra mis-
sionærer, der er tilknyttet kredsen, og beder 
for hver enkelt missionær. Program for de 
enkelte kredse findes på LMF’s hjemme-
side: https://lmfdanmark.dk/arrangementer

ANS 
Ellen Lauritsen, Ingemannsvej 23,  
8850 Bjerringbro
tlf. 86 68 42 95,  
mail: ellenlauritsen@mail.dk
Missionærer: Lone og Winterford Barua, 
Anne og Brighton Juel Katabaro, Cathrine  
Sørensen og Mayron Mejia, Meifrið og 
Bryan Mahendran

ESBJERG
Karen Ingrid Thing, Elmegade 1 D,  
6740 Bramming
tlf. 75 10 14 75,  
mail: kareningridthing@gmail.com
Missionærer: Ruth og Philip Bach-Svend-
sen, Tabitha og Torkild Jensen, Knud Elmo 
Knudsen, Charlotte og Thorkild Jørgensen

HADERSLEV
Laila Hansen, Thorsvej 22,  
6100 Haderslev
tlf. 74 52 69 19,  
mail: lailakhansen@outlook.dk
Missionærer: Dina og Henrik Borch  
Jacobsen, Stine og Rasmus Roager, Berit 
Østby og Mehret-Ab Beraki

KØBENHAVN
Elisabeth Holtegaard, Duevej 4,2.th.  
2000 Frederiksberg
tlf. 38 32 13 27,  
mail: holtegaard@mail.dk
Missionærer: Kirsten og Peter Buch,  
Rebekka og Thomas Kjær, Stine H.  
Pedersen, Elisabeth og David Serner,  
Christian M. Hermansen

LEMVIG
Elisabeth Hejbøl, Vestergade 15,1.  
7620 Lemvig
tlf. 97 89 11 35,  
mail: elhejbol@post10.tele.dk
Missionærer: Malene og Andreas Vejnø 
Andersen, Christian Vestergaard

SKJERN
Agnete Mouridsen, Solvænget 12,  
6900 Skjern, 
tlf. 97 36 21 77,  
mail: agnete-mouridsen@outlook.com
Missionærer: Lea Kjeldsen, Mette og 
Alex Bjergbæk Klausen, Katrine og  
Christian Schøler Holmgaard, Monica og 
Simon Kronborg

SLAGELSE
Sonja Jørgensen, Harevænget 24,  
4200 Slagelse 
tlf. 58 52 54 65,  
mail: sonjalaura24@gmail.com 
Missionærer: Stella Christtreu, Susanne 
Tjagvad Madsen og Kim Seng Mony,  
Lisbeth og Kurt Terp, Anne-Marie  
Lauenstein og Louis W. Møllerfors

ÅRHUS 
Edel Brus Mikkelsen, Tirstrupvej 22,1. 
8240 Risskov
tlf. 86 36 13 45, 
mail: edelbrusmikkelsen@gmail.com
Missionærer: Jette og Lyle Hall, Susanne 
og Leif Madsen, Lene og Ole Malmgaard,  
Connie Meyer, Ruth Osmundsen, Jonas H. 
Rohde, Sissel og Thomas K. Nedergaard

LØGUMKLOSTER
Kontakt: Bente Krarup Sørensen, 
Holmpladsen 15, 6240 Løgumkloster
tlf. 75 92 00 70, 
mail: bente.ks@dukamail.dk
Missionærer: Kirsten Solveig Larsen og 
Raimundo Nonato Valentim Pinheiro

THISTED
Kontakt: Anne Marie Ranneries, 
Dr. Louise Gade 12B, 7000 Thisted
tlf: 97 97 70 72, 
mail: amranneries@gmail.com
Missionærer: Dorthe og Cornel Pascu

FÆRØERNE: 
Kontakt: Jorun Eid Johannesen,  
Rættarvegur 18, FO-695 Hellurnar
mail: jorun.eid.johannesen@skulin.fo

Bemærk følgende:
Kontakt foran et navn angiver, at kredsen 
ikke er aktiv, men personen, hvis navn 
står ved kredsen, varetager forbindelsen til 
kredsens missionærer.

Ellen Lauritsen (se Ans-kredsen) er kon-
taktperson til kredsene. Hun er altid villig 
til at hjælpe, hvis du mangler svar ...
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Af Maria Strøm, kommunikationsmedar-
bejder i Israelsmissionen
Bringes med tilladelse fra Israelsmissio-
nen. Redigeret og lettere forkortet.
Denne artikel er for LMF-Bladet helt 
usædvanlig lang – fordi den er meget læs-
værdig!

Artiklen er formet omkring et interview 
med Elisabeth Serner. Hun bor i Jerusalem 
sammen med sin mand David og deres to 
børn Naomi og Nathanael. David er præst 
ved den danske kirke i Jerusalem.

En ny retning
En ung Elisabeth sidder i flyet på vej mod 
USA. Hun er netop blevet student, og har 
besluttet sig for at tage til New York for at 
hjælpe til i missionsorganisationen Jews 
for Jesus. Her skal hun være den næste må-
ned og hjælpe til med forskellige praktiske 
opgaver. Undervejs på rejsen læser hun en 
bog, hvori en jøde fortæller om, hvordan 
han er kommet til tro på Jesus. Denne for-
tælling rører hende dybt, og skulle senere 
vise sig at blive startskuddet til en brand 
for og kærlighed til det jødiske folk. 

Særligt mødet med den messianske 
bevægelse og samtaler om tro med men-
nesker på gaden satte dybe spor i hende. 
»I New York var det ikke bare de menne-
sker, vi opsøgte på gaden, som blev mødt 
af Guds kærlighed – det var mig selv. Jeg 
havde altid troet på Gud, og jeg havde 
altid vidst, at Jesus elsker mig, men i New 
York erfarede jeg det på en ny måde. Jeg 
begyndte at forstå det med hjertet, og det 
gjorde noget ved mig. Det ændrede noget 
i mit liv,« fortæller Elisabeth og fortsæt-
ter: »Jeg følte mig italesat på en helt anden 
måde, end jeg før havde kendt til. Jeg følte, 

at Gud ville mig noget. Jeg oplevede det 
sådan, at han så alt, hvad jeg havde gjort i 
mit liv – alt – og at han alligevel elskede 
mig. Ud fra den kærlighed blev jeg klar 
over, at det ikke kun er mig, han elsker, det 
er alle mennesker. Jeg tror, at det er den 
kærlighed, der har drevet mig lige siden.«

Ved de hvem, Messias er? 
Tilbage i Danmark oplevede Elisabeth, 
at hun ikke kunne slippe det jødiske folk. 
»Gud havde lagt en kærlighed til jøderne 
i mit hjerte,« fortæller hun og forklarer: 
»Jeg ville gerne lære jøderne i Danmark 
at kende. Hvem er de mon? Ved de hvem, 
Messias er? Venter de på ham? Ved de, at 
der er kristne, som elsker dem?« 

I studietiden begyndte hun at arbejde 
som afløser på et jødisk plejehjem, og det 
gjorde stort indtryk på hende. »Det var en 
gave for mig at være der. Jeg fik mulighe-
den for at vaske deres fødder, hjælpe dem 
med at spise, synge sammen dem, lytte 
til dem og høre deres vittigheder og deres 
historier. Nogle af dem havde stadigvæk 
tal på armen, fordi de havde været i kon-
centrationslejr,« fortæller Elisabeth og 
uddyber: »Også igennem den tid voksede 
min kærlighed til dem, fordi det blev så 
konkret. De var jo lige der. Selvom jeg 
stoppede med at arbejde der, blev jeg ved 
med at besøge dem.« 

Gud kalder
Elisabeth og David havde tidligere været 
volontører i Immanuelkirken i Tel Aviv, 
men det var alligevel noget andet, da de 
blev spurgt om at søge stillingen som præ-
stepar i Jerusalem. »Det var svært, for på 
det tidspunkt havde vi et rigtig godt liv i 
Danmark. Vi havde gode venner, boede i 

te vores ’familieskude’, og var villige til 
at sætte noget på spil for andre, så var jeg 
bange for, at jeg ville fortryde det resten af 
mit liv, og at jeg ikke ville kunne se mig 
selv i øjnene igen. For selv om det bare 
måtte være én person, det ville få betyd-
ning for, så var det som om, det var nok for 
mig,« reflekterer hun og fortsætter: »Det 
var stort for mig at kunne spejle mig i min 
bedstefar. At kunne reflektere mit eget liv i 
hans. Han var villig til at risikere sit liv og 
sin familie for et andet menneske. Han vi-
ste mig, at der er noget, der er værd at leve 
og at dø for – også i åndelig forstand. Der-
for besluttede vi os for at søge stillingen.«

Hverdag i Jerusalem
Endelig i Jerusalem følte Elisabeth en let-
telse over at være taget afsted. »Jeg var 

København tæt på vores forældre og bør-
nene var glade. Vi havde det bare godt. Det 
var svært at skulle tage stilling til,« fortæl-
ler hun. Men Elisabeth mærkede, at Gud 
havde kaldet hende til det jødiske folk. 
»Jeg følte, at han ville mig noget i forhold 
til sit folk. Det har været en lang proces, 
hvor Gud har vist mig, hvor dyrebare jø-
derne er for ham, og hvor han har lært mig 
at se på dem med hans øjne«. 

At sætte livet på spil for andre
Afklaring kom, da Elisabeth hørte en hi-
storie fra bedstefarens liv som bådfører af 
redningsbåden ved Hvide Sande.

I forbindelse med en særligt vanskelig 
redningsaktion stod hendes bedstefar i 
valget mellem at få fire reddede fiskere sik-
kert i havn sammen med redningsbådens 
besætning – eller at risikere alles liv ved at 
forsøge at redde den femte fisker. Denne 
fisker var en ældre mand, som klamrede 
sig til mastetoppen fra kutteren, der kort 
forinden var blevet smadret mod molen i 
det voldsomme vejr.

Det meste af tiden var fiskeren under 
vand – og det var umuligt at komme tæt 
på ham. Ind i mellem kom hans hoved til 
syne. Et syn, som bedstefaren vidste, han 
aldrig ville glemme, hvis han sejlede væk 
fra ham og i sikkerhed. Han ville ikke 
kunne se sig selv i øjnene. 

Derfor råbte han til Gud om hjælp. Og 
han vendte redningsbåden og forsøgte at 
bakke ind til den gamle mand. Efter motor-
stop nogle gange på grund af tovværk og 
fiskenet ved skruen lykkedes det at komme 
helt frem til masten, og et par redningsfolk 
fik fiskeren i sikkerhed på redningsbåden. 

Beretningen vakte genklang i Elisabeth. 
»Da jeg genhørte beretningen, var jeg sam-
men med David, og vi skulle beslutte, om 
vi ville søge stillingen. Det var den samme 
følelse, jeg havde i mig. Hvis ikke vi vend-

Mange længes efter Gud også i Israel
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Gud helbreder 
Elisabeth oplever også, hvordan Gud helt 
konkret griber ind i menneskers liv gennem 
bøn. En dag sidder hun ved Damaskuspor-
ten sammen med en messiansk veninde, og 
beder for forbipasserende. Vi ønskede at 
velsigne folk – bede for folk, hvis der bød 
sig en mulighed,« forklarer hun. En arabi-
ske kvinde kommer humpende, mens hun 
støtter sig til en hjælper. Elisabeth tilskyn-
des til at bede for hende. 

Kvinden tager imod deres tilbud, og da 
de har bedt for hende, kan hun gå igen helt 
selv. Kvinden takker, og deres veje skil-
les. Lidt senere på dagen møder de kvin-
den igen, men her støtter hun sig igen til 
hendes hjælper. Da de spørger hende, om 
benet stadig gør ondt, fortæller hun, at det 
ben, de har bedt for, er helt fint, men at det 
andet ben også gør ondt. 

Det viser sig, at hendes ene ben er læn-
gere end det andet. De finder en nærlæg-
gende butik, hvori kvinden kan sætte sig 
ned, og her får de lov at bede for hende 
igen. »Min veninde kaldte ovenikøbet på 

butiksejeren, og fortalte ham, at nu ville 
Jesus helbrede hende. Der blev jeg lidt 
nervøs,« smågriner Elisabeth, da hun ved, 
hvor fremmed det kan virke på os i vores 
vestlige kultur og fortsætter: »Men jeg så 
med mine egne øjne, at benene blev lige 
lange. Kvinden blev jublende glad, og jeg 
har senere givet butiksejeren et eksemplar 
af det nye testamente. 

Når Jesus rører mennesker på denne 
måde, er det noget, de aldrig vil glemme. 
For nogen bliver det begyndelsen på en 
vandring med ham. De sidste par måneder 
har jeg set flere mirakler, end jeg har ople-
vet de første flere år i Jerusalem. Både hos 
arabere og jøder. Det er meget fantastisk, 
når Gud på den måde selv griber ind.«

En ny tid?
Elisabeth fortæller mig også om et andet 
møde, som har sat spor i hende. En dag, da 
hun passerer en ultraortodoks jøde, der sid-
der og tigger ved Jaffaporten i Jerusalem, 
får hun en tilskyndelse til at gå tilbage til 
ham og give ham et eksemplar af det nye 
testamente. Manden tager imod det, åbner 
og lukker det, og kysser det så, mens han 
siger: »God bless you«. 

»Jeg blev bare så forundret« fortæller 
hun og uddyber: »Jeg var forberedt på, at 
han måske ville blive sur på mig over, at 
jeg ville give ham det. Men så fik jeg bare 
den helt modsatte reaktion. Jeg var helt 
mundlam. Jeg takkede Gud i mit hjerte, 
og samtidig var jeg også sådan lidt: Wow 
Gud, det er en ny tid. Folk er sultne og 
tørstige. Selvfølgelig ikke alle, men der er 
mange, som længes.«

Den stille stemme er svær at lytte til 
»Jeg tror, at Gud ønsker at møde mange 
mennesker i herhjemme i Danmark, hvis vi 
turde bede for dem,« reflekterer Elisabeth. 

Hun ved, at det kan være grænseoverskri-
dende, især i Danmark. Det er lettere i 
Israel, hvor der er mere tradition for at tale 
med fremmede i det offentlige rum. »Men 
jeg tror stadigvæk, Gud står på spring efter 
at røre folk, når vi tør være villige,« slår 
hun fast. Hun mener også, at Gud ofte taler 
mere, end vi er klar over. »Den der stille 
stemme, som kan være svær at lytte til, kan 
godt være Helligåndens virke i os. Om det 
er en tilskyndelse til at betale for den foran 
i køen – man behøver ikke engang nævne 
navnet Jesus, men små handlinger gjort i 
tro kan være mere kraftfulde, end vi lige 
regner med,« forklarer hun. 

Små handlinger i tro
Med jævne mellemrum taler Elisabeth med 
en håndfuld kristne fra hele verden gennem 
internettet. Her deler de troen med hinan-
den og støtter hinanden i deres vandring 
med Jesus. 

I denne gruppe havde de på et tidspunkt 
besluttet, at de på en eller anden måde ville 
hengive sig til Gud i en fyrredages periode. 
Det kunne være på alle mulige tænkelige 
måder. Elisabeth besluttede, at hver gang 
hun stod i kø – for eksempel i supermar-
kedet eller hos bageren – ville hun lade 
personen bag hende komme foran. »Det 
skærpede min egen opmærksomhed og min 
måde at være på i det offentlige rum. Om 
jeg tænker på mig selv eller på andre. Om 
jeg tænker på at komme hurtigt ind i spor-
vognen og få en god plads, eller om jeg 
lige tager et skridt tilbage, og lader andre 
komme først,« forklarer hun og uddyber: 
»Nogle gange kan det godt være de små 
ting, som ingen andre end dig selv lægger 
mærke til, der kan være med til at skærpe 
ens egen opmærksomhed, og den måde, 
man er overfor mennesker. Hvordan kan 
jeg se andre i stedet for at skynde mig vi-

fyldt med fred og var bare så lettet over, 
at vi havde gjort det, fordi jeg følte, at nu 
havde jeg gjort det, jeg skulle. Beslutnin-
gen var taget, og jeg kunne ikke længere 
stikke af fra det eller blive fristet af andre 
ting,« fortæller hun. 

Store dele af hendes hverdag går med at 
være sammen med deres børn Nathanael 
og Naomi, da hun hjemmeunderviser dem. 
Det er en stor glæde. »Jeg får lov til at 
opleve verden gennem deres øjne, og de 
får lov at opleve mit liv med Jesus på tæt 
hold,« forklarer hun smilende. Hjemme-
undervisningen har givet anledninger til at 
møde både messianske og sekulære jøder 
gennem forskellige ’legegrupper’, som hun 
og børnene er blevet en del af. 

Da jeg spørger, hvordan hun er kommet 
i kontakt med de her forskellige mødre, 
griner hun lidt og fortæller, at hun blandt 
andet helt tilfældigt faldt i snak med en 
kvinde i et indkøbscenter, som havde en 
veninde, der var messiansk jøde, og som 
hun satte Elisabeth i kontakt med. 

Elisabeth oplever, at mange af disse små 
møder kan føre til interessante samtaler 
og nye relationer. »Mit ønske er at være 
til rådighed for andre mennesker og for 
Gud,« forklarer hun, mens hun slår fast, 
at det stadigvæk kan være meget græn-
seoverskridende at skulle tage kontakt til 
mennesker, hun ikke kender: »Selvom jeg 
føler mig tilskyndet til at tale med et andet 
menneske, viger jeg stadig uden om, fordi 
det kan virke ubehageligt. Men når jeg gør 
det, oplever jeg ofte en stor glæde i det. 
Jeg oplever en kæmpe frihed i, at jeg får 
lov at leve mit liv dag for dag med Jesus 
velvidende om, at han er min partner, min 
arbejdsgiver, ham, jeg kan starte dagen 
med og ham, hvis hjerte jeg længes efter at 
få mere af.«
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dere? Det blev bare sådan 
meget konkret for mig. 
Det var ikke altid, folk 
opdagede det, men mange 
blev glade for det.«

Evighedslys på 
hverdagen 
»Jeg tror, at mange dan-
skere længes. Hvor er det 
vilde ved kristendommen? 
Der må være mere end 
møder, kaffe og samvær – 
som jo er gode ting, men 
jeg har en længsel efter at 
se endnu mere,« reflekte-
rer Elisabeth. 

For Elisabeth handler 
det ikke om, at vi skal 
søge efter en vildere 
tilværelse, men at vi sna-
rere må lade Gud kaste sit 
evighedslys ud over vores 
hverdag. 

Hun har en længsel efter 
at se mere af Guds rige 
her på jorden, og efter at 
hans lys må skinne ind i 
vores daglige rutiner og 
gøremål. 

»Så kan det godt være, 
at der med en mand og to 
børn er mange gentagelser 
og mange ting, man skal 
gøre,« siger hun og tilføjer 
afsluttende: »Men ting, 
som i sig selv ikke virker 
som noget særligt, kan 
blive det, hvis vi lader  
Gud bryde igennem og  
blive en del af dem.«
Læs mere om arbejdet i Jerusalem her:
https://israel.dk/hvem/israel/den-danske-kirke/

Billedet viser Naomi og Nathanael Serner 
med bøger indkøbt for midler fra LMFs 
projektstøtte. Elisabeth Serner skriver: 
»Der skal lyde en stor tak fra Den Danske 
Kirke i Jerusalem for støtte til bøger til 
brug i børne og konfirmandarbejdet.«

Cathrine Sørensen beretter om tjenesten i 
Honduras

I Youth for Honduras arbejder vi med unge 
der er klar til næste skridt i livet efter en 
opvækst på børnehjem. Vores program træ-
der til der, hvor støtten fra børnehjemmet 
stopper. Vi tilbyder de unge stipendier til 
deres uddannelse. 

Det første år bor de unge i vores udslus-
ningshuse. Vi følger dem tæt og forventer 
for eksempel at se dem til alle vores work-
shops, events og planlægningsmøder. Der-
efter giver vi mere slip, og de flytter ud i 
egen bolig, hvor de selv tager mere ansvar.

Vi har lagt meget energi i at lave mate-
riale til børnehjemmene, så de kan klargøre 
deres unge på denne omvæltning det er at 
skulle gå fra ikke at have ansvar over eget 
liv til at skulle stå på egen ben. 

Men det hjælper ikke de unge, der al-
lerede har forladt børnehjemmene, så i 
partnerskab med det danske Baptisternes 
Børne- og Ungdomsforbund tilbyder vi et 
mentorprogram for de unge, som trænger 
til det.

Vi anvender et materiale, som er skabt 
af organisationen Street Kids Direct, som 
arbejder med mentorskab blandt særligt 
udsatte unge i Guatemala og Honduras. 

Det er et kæmpe arbejde at forberede 
disse tiltag, og det tager tid at planlægge, 
strukturere og opbygge tillid. Men vi er nu 
endelig godt på vej takket været støtte fra 
LMF.

Vi drømmer stort og beder til, at disse 
unge må blive til mennesker af betydning i 
dette land, hvor fremtiden ikke ser lys ud. 

Flere af vores unge har allerede været 
med i BBUs mentorprogram, og planen 
er, at nu da vi har samarbejdsaftaler og 

materiale på plads at begynde at undervise 
i det nye år og forhåbentlig få flere unge 
involveret, så vi inden udgangen af 2019 
kan tilbyde mentorer til de cirka 60 unge, 
vi kan have i vores udslusningsprogram. Vi 
regner også med at videreudvikle og for-
bedre programmet for de børnehjemsunge, 
som lige nu er ved at klargøre sig til et liv 
ud i samfundet.

Arbejdet kan følges på websitet: 
www.transitionhonduras.org 
og Facebook: Youth for Honduras
 

Cathrine Sørensen er stifter og leder af NGOen 
Youth for Honduras. Cathrine har boet i Hon-
duras siden 2012 og er gift med honduranske 
Mayron. Sammen har de krudtuglen Maunus.

Forberedt på fremtiden
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Nyt fra kontoret 

LMF byder velkommen til
• Julie og Anders Kynde, Aarhus

HUSK LMF ER 
INGEN HEM-
MELIGHED

Julekonkurrencen
Igen i år agerede Jens Ewald 
notarius publicus, da han 
udtrak den heldige vinder 
af julekonkurrencen. Karen 
Ingrid Thing vandt – igen!

Berit Østby, som er udsendt af Promissio 
og støttet af LMF Norge, beretter, hvad 
projektmidler fra LMF Danmark bidrager 
til.

Billederne på denne side er taget ved et 
kursus i efteråret, hvor vi udrustede lokale 
missionærer til tværkulturel tjeneste. Pro-
jektstøtten gjorde os i stand til at producere 
undervisningsmaterialet. Dette materiale 
er baseret på Greg Thomsons »Prefield«-
kursus, som vi har kontekstualiseret og fået 
oversat til amharisk og oromo.

Fordi kursusdeltagerne har materialet i 
hænderne, er de meget bedre i stand til at 
følge med, og der er ofte højlydte og inten-
se diskussioner om forskellige af de emner, 
der arbejdes med.

Fra MY-LINC, Mekane Yesus Language 
and Cultural Center vil vi gerne sige tusind 
tak for LMFs støtte til og opbakning bag 
vores arbejde.

Støtte fra LMF hjælper i Etiopien

LMF er nu medlem af DMRU
Igennem det sidste års tid har LMF oplevet 
en ny udvikling. Projekter og missionærer 
er kommet til LMF for at høre, om LMF 
kan være dansk »opbakningsorganisation«.

Det drejer sig om eksempelvis Relay 
Trust, der arbejder med uddannelse i 
Afrika. Men også Ruth Uleas døvekirke-
arbejde, som Lilly Krarup er tovholder på 
i Danmark, har fået en øget tilknytning til 
LMF.

På den baggrund er der opstået et ønske 
om, at LMF kan søge om støttemidler gen-
nem Dansk Missionsråds Udviklingsafde-
ling (DMRU). 

Derfor har LMF ansøgt om at blive med-
lem, hvilket vi er blevet her ved årsskiftet.

Det er derfor muligt at ansøge om store 
midler fra DMRU-puljen gennem LMF.

Du kan læse meget mere om mulighe-
derne på DMRUs hjemmeside (dmru.org). 
Det er vigtigt at understrege, at det kræver 
stort engagement fra jer, som måtte ønske 
at gøre brug af denne mulighed. LMF har 
ikke for nuværende de nødvendige muskler 
til »på egen hånd« at udfærdige ansøgnin-
ger. Hvis du er interesseret i at vide mere 
eller at arbejde med dette, så kontakt ende-
lig Finn Kier-Hansen

Løsningen:
A side 7
B side 17
C side 18
D side 13
E side 20
F side 16
G side 2
H side 15
I side 4

KONTINGENTOPKRÆVNING
Der er nu udsendt kontingentopkrævning 
til alle LMFs medlemmer.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at 
hvis du har modtaget et indbetalingskort, 
så kan du særdeles let og ubesværet betale 
ved hjælp af MobilePay, hvis du ønsker 
det. Anvend MobilePaynummer 41847. 
Husk at skrive kontingent samt dit med-
lemsnummer, som også fremgår af op-
krævningen.

Og betal hellere i dag end i morgen, hvis 
det ikke allerede er gjort.

Gaver til LMF
Der udsendes ikke længere girokort med 
LMF-Bladet. Og dermed har nogle måske 
savnet en mulighed for at give gaver. I 
hvert fald er gaveindtægter til foreningen 
faldet temmelig meget i 2018. 

Men husk, at MobilePay er en MEGET 
let metode. Du sender blot gaven til num-
mer 41847 – husk at skrive, at det er en 
gave til LMFs arbejde.



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

LMFs sommerstævne 2019
Nye stævnedatoer:
Efter ønske fra Aarhus Efterskole, har LMFs bestyrelse besluttet, 
at sommerstævnet 2019 afholdes

Lørdag den 3. til tirsdag den 6. august 
og altså ikke som tidligere annonceret 29.7. - 1.8.


