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Finn Kier-Hansen

»For King & Country« er en kristen duo af
to brødre fra Australien. De laver moderne
kristen pop og lovsange. Jeg har været
meget inspireret af deres sang Joy (Glæde).
Du kan se den på Youtube, indtast dette
link: https://bit.ly/2GKaZLd

Sangen og musikvideoen udtrykker no-
get af det samme, som Paulus skriver i Fi-
lipperbrevet 4,4: »Glæd jer altid i Herren! 
Jeg siger atter: Glæd jer!«. Luke Small-
bone, en af duoens to brødre, henviser også 
til Jakobs brev 1,2: »Mine brødre, I skal 
kun regne det for glæde, når I kommer ud 
for prøvelser af forskellige slags.«

Det er en vigtig påmindelse for mig – 
både når den er let at efterkomme. Men 
bestemt også, når livets gang er lidt op ad 
bakke. Det forgangne år har nok syntes 
som lidt op ad bakke. Det vælger jeg, in-
spireret af både brødrene Smallbone, Pau-
lus og Jakob, at glæde mig over!

Glæd jer nu til at læse dette blad med alt 
det herlige missionsstof og med en invita-
tion til sommerens højdepunkt. Vi ses vel!

Andagt ved Kirsten Solveig L Valentim 
Pinheiro, som i causerende stil kommer 
rundt om håbets udfoldelse i hverdagens 
glæder og sorger

Selv om vi bor i udlandet, ved vi, at bed-
steforældre- og endda i nogle tilfælde også 
oldeforældremissionen er stor i Danmark. 
Vi husker H. C. Andersens berømte even-
tyr »Den lille pige med svovlstikkerne«. 
Den genkaldes i vores erindring især ved 
jule- og nytårstide og tjener til megen in-
spiration i ind- og udland. 

I sine sidste øjeblikke huskede pigen 
bedstemoderen som én, der gav hende vær-
di, holdt af hende, havde tid til hende ... og 
den lille pige fyldtes af glæde og håb om, 
at hun skulle mødes med hende igen. 

Bedsteforældre kan bringe håb
Må vi til stadighed være kreative og fyldte 
af kærlighed i vores relationer til den yngre 

Håbet udfolder sig i hverdagen
»Lad os holde ud i det løb, der ligger
foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens
banebryder og fuldender, som for den
glædes skyld, der ventede ham, udholdt
korset uden at ænse dets skam.«
Hebræerbrevet 12,1-2

generation, selv om der uvilkårlig er gene-
rationsforskelle. Jeg er vidende om, at der 
er mange smukke og gode initiativer for 
eksempel med at strikke bamser til børn på 
hospitalet, hvor også de enlige kan være 
med. Og der er bedsteforӕldreløse alle ste-
der, også i blandt de fremmede i landet, så 
ingen behøver at være uden en rolle! 

Nogle lande er kendte som enkenatio-
ner og faderløse nationer. Brasilien er på 
mange måder som en faderløs nation: Om-
kring en fjerdedel af alle børn er uden en 
fars navn på fødselsattesten. Mange mødre 
er alene med deres børn, og mange familier 
præges af meget lidt deltagende fædre, når 
det handler om børneopdragelse. 

Fortsættes på side 16
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Elizabeth P. Olesen, medlem af LMFs bestyrelse reflekterer over foreningens formål i 
lyset af tragiske begivenheder i Christchurch

Tilbage til vores fællesskab og 
fælles vision og formål 

Bestyrelsens hjørne

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

Knud Elmo Knudsen, som tidligere tjente 
i samme omåde i Tanzania skriver om Ja-
nice og Mads:
BDM har fået et ungt par, Janice og Mads 
Jakobsen, som overtager mine funktioner 
i Tanzania i løbet af det næste halve år. 
Det har været en meget stor glæde for 
mig, at der stadig er unge som er villige 
til at tage den udfordring op. For uanset 
hvor meget eliten i modtagerlandene for 
vores hjælp påstår, at de kan og vil selv, 
er virkeligheden ofte den, at eliten godt 
kan, men at dem længere nede på stigen 
ikke bliver hørt og i høj grad har behov 
for vores hjælp.

Læs mere fra Knud Elmo på side 18.

Janice og Mads har en såkaldt YouTube-
kanal, hvor du kan følge med i deres arbej-
de. Gå ind på www.youtube.com og søg på 
»Janice & Mads«. Når du abonnerer på
kanalen, kan du følgende med løbende ...

Nye LMF-missionærer i Tanzania
Janice & Mads R. Jakobsen blev i efteråret 
2018 udsendt til Kipili, Tanzania, af Brød-
remenighedens Danske Mission. 

Janice og Mads har valgt at melde sig 
ind i LMF, og derfor er de nu også »vores 
missionærer«.

Mads er fra Danmark, og Janice er fra 
Hong Kong. Før de mødte hinanden, var de 
volontører i henholdsvis Tanzania og Viet-
nam, idet de begge udforskede Guds kald 
til missionstjeneste.

Janice og Mads mødte hinanden på All 
Nations Christian College i England, hvor 
de begge studerede. De blev gift i 2017.

De skal i de kommende år tjene den lo-
kale brødrekirke ved Tanganyikasøen.

Hele verden vågnede op i morges, rystet 
over masseskydningen på de to moskeer i 
Christchurch i New Zealand. Terroristen 
dræbte 50 personer og sårede mange alvor-
ligt. Frygten om ekstremisme, fundamen-
talisme, racisme og hadsk ideologi ses som 
farer i vores samfund og i vores globale 
verden.

I situationer, hvor terrorisme og voldelige 
angreb finder sted for at dræbe mennesker, 
der anses for anderledes på grund af deres 
religiøse tilhørsforhold og kulturelle op-
dragelse eller på grund af frygt for, at deres 
tilstedeværelse kan bringe renheden af et 
»overordnet race« i fare, i disse situationer 
bliver vi kristne mindet om det bibelske 
imperativ, forankret i Jesu liv og tjeneste: 
Elsk Gud og elsk din næste som dig selv.

LMF, som kristen missionforening, tror på 
Gud som universets Herre. LMF tror på, 
at hver person er skabt af Gud i hans 
billede. Missionarbejdet, der finder sted i 
forskellige lande over hele verden, vidner 
om handlinger af kærlighed og medfølelse 
i Jesu navn, som omfavner alle folk uanset 
racer, religioner eller kulturer.

Hvor er det vigtigt at have fællesskab med 
hinanden for derigennem at blive mindet 
om vores identitet og formål. Hvor værdi-
fulde vores sammenkomster er ved som-

merstævner eller i kredsene rundt i landet. 
Der gives plads at høre om arbejdet, der 
foregår i forskellige lande. Det er og bliver 
vores fælles inspiration. 

LMF vil altid sprede budskabet om Guds 
herlighed på hele jorden; om Gud der 
glæde sig over barmhjertighedens og 
medfølelsens genoprettelse, frihed til de 
undertrykte, helbredelse af de syge og for-
kyndelse af Guds rige på jorden med kær-
lighed og retfærdighed. I denne vision og 
mål bliver enhver person på jorden regnet 
for hellig og et værdifuldt Guds barn, der 
skal opretholdes og beskyttes.

Må vores kommende LMF Landelsstævne 
i Christiansfeld i forår og LMF Landstæv-
ne i Århus til sommer forny vores fælles-
skab og engagement til fælles forståelse af 
vores identitet og fælles formål til alle folk 
på jorden. 
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Hanna Rasmussen ser fra sit nye hjem i 
Nykøbing Falster tilbage på mange års 
virke i det nordøstlige Afrika

I august 2018 afsluttede jeg mit arbejdsliv i 
Etiopien. Det blev i alt til 25 år med mange 
forskellige arbejdsopgaver.

Den Norske skole
Min første etiopiske arbejdsperiode var i 
Addis Ababa fra 1984 til 1988. Jeg var læ-
rer på den Norske Skole, som også havde 
danske børn. Det var den gang Norges 
største, udenlandske skole med 87 elever, 
hvoraf de 47 boede på skolen, hvilket vi 
lærere også gjorde. Så vi var sammen med 
børnene også efter skoletid.

Kvindearbejde
Senere blev det til 10 år med diverse un-
dervisningsopgaver for kvinder i Mekane 
Yesu Kirken. 

Der var mange strabadsøse og spæn-

dende ture i 
højlandet, til 
fods og i bil 
gennem bjerge 
og dale med 
overnatninger 
i hytter og i 
kirker, hvor der 
var kursus for 
kvinder og an-
den undervisning. 

Eller det var i lavlandet ved Omofloden 
blandt dasenechfolket, hvor man kunne få 
en frisk sejltur på floden og altid have det 
dejlig lunt, 35-40 grader. 

Sammen med evangelisterne underviste 
jeg i kirken i Omo Rate, og om morgenen 
fortalte vi bibelhistorie for folk i landsby-
erne. Der var læseoplæring for kvinder og 
mænd, og vi forsøgte at lære dasenech-
kvinderne at dyrke grøntsager langs floden.

Bibelskolen i Jinka
Fra sommeren 2007 boede jeg i Jinka, og 

en af mine ho-
vedopgaver var at 
undervise på Me-
kane Yesus kirkens 
bibelskole i Jinka. 

I det sydvestlige 
hjørne af Etiopien 
er der knap tyve 
forskellige stam-
mer, og bibelsko-
len i Jinka har si-
den sin begyndelse 
i 2001 haft elever 
fra nogle af disse 
stammer.

Det evangeliske arbejde i Sydomo
Præsten Taffese Karde har ansvar for det 
evangeliske arbejde i Sydomo. I den sam-
menhæng har jeg haft en rådgiverfunktion. 
Sammen rejste vi rundt til evangelisterne, 
havde samtaler med dem og de ældste. 

Noget, der optager mig, er forkyndelsen 
i Mekane Yesus Kirken. Ved et kursus for 
evangelisterne havde vi fokus på prædiken-
lære. En svensk kollega, Fredrik Hector, 
underviste i dette emne. Der er blevet ud-
arbejdet et hæfte om, hvordan man forbe-
reder og opbygger en prædiken, oversat til 
amharisk af Lukas Hure, billedet herunder. 

Jeg håber og beder om, at dette materiale 
kan blive til hjælp og støtte for evangelister 
og andre prædikanter. 

Det har været til stor opmuntring at se, 
hvordan der i de senere år har været en 
vækkelse blandt nogle af stammerne i 
Sydomo. Blandt daasenechfolket omkring 
Omo Rate og tsemayfolket i Woitodalen er 
der mange nye kristne, også blandt nyanga-
tomfolket. 

For et års tid siden var jeg for første gang 
i Baso Guda blandt boranafolket, der taler 
oromia. Evangelister fra Erbore er begyndt 
at arbejde der, også der er der mange nye 
kristne. Sammen med præsten Taffese Kar-
de og koordinatoren fra Gisma deltog jeg i 
en gudstjeneste (billedet foroven).

Forsidebilledet ...
Dette blads forsidebillede er et »tak og 
farvel« til Taffese og Sydomo. I mange år 
har vi haft et godt samarbejde i gode og 
vanskelige tider. Husk fortsat Sydomo og 
Taffese i bøn, ikke mindst nu, da der ikke 
er flere missionærer i Sydomo, det er en 
ensom post for ham.

25 års missionærtjeneste i Etiopien

artiklen fortsætter på næste side

Hanna Rasmussen
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LMF Sommerstævne

Giv det videre
Aarhus Efterskole, Højbjerg 

Lørdag den 3. til tirsdag den 6. august 2019

Andre opgaver
Et par år var jeg involveret i et spændende 
skoleprojekt, et alternativt undervisnings-
program, mobilskoler med undervisnings-
oplæg for børn langt ude på landet, børn, 
som ellers ikke havde mulighed for skole-
gang.

En del år har jeg haft fornøjelsen af at 
være kasserer, rejse rundt og betale løn 
til evangelister, og hvad der ellers følger 
med en sådan opgave. Jeg har haft ansvar 
for gæstehuset i Jinka og sammen med 
vores praktiske mand har jeg sørget for, at 
ting fungerer i vores hverdag. Der er altid 
noget, der skal vedligeholdes ved vores 
boliger med mere.

Tak for forbøn og medleven i arbejdet 
alle disse år.

Hanna Rasmussen
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Tilmelding senest mandag den 1. juli

Navn(e): _____________________________________ 

Adresse: _____________________________________

Postnr.: _______  By ___________________________

Tlf.: _________   E-mail:  _______________________

Bemærkninger (handicapværelse, gangbesværet, kost):

Jeg ønsker (sæt kryds): 

A: Enkeltværelse

B: Dobbeltværelse

C: Dobbeltværelse 

Ønsker linnedpakke 

Hvis du er enlig og angiver 
dobbeltværelse, bedes du 
anføre navn på »bofælle«. 

______________________

LMFs sommerstævne er tilbage på Aarhus Efterskole. Dette fine sted vil danne rammen 
for nogle spændende dage med fokus på stævnets tema: »Giv det videre«.
Glæd dig til gode dage i fællesskab med gamle og nye venner om hjertesagen: Mission

Lørdag den 3. august
14.00 Ankomst og indkvartering
15.00 Kaffe
16.00 Åbningsmøde: Velkomst og 
 præsentation 
18.00 Middag
19.30 Missionærmosaik, 

Aftenkaffe

Søndag den 4. august
08.00 Flaghejsning og morgenmad
10.00 Gudstjeneste ved Mette og Alex 

Bjergbæk Klausen samt Finn 
 Kier-Hansen
12:00 Frokost:
14.00 Eftermiddagskaffe
14.30 Udflugt til Moesgaard museum
18.00 Middag
19.30 Missionærmosaik

aftenkaffe

Ret til ændringer forbeholdes

Mandag den 5. august
08.00 Flaghejsning og morgenmad
09.00 Bibeltime »Gå ud i din verden« 

ved pastor Johny Hansen, City 
kirken, Aarhus

10.15 Pausekaffe
10.30 Missionsforedrag ved Bodil 

Skjøtt: »Mission i et globalt 
 perspektiv«
12.00 Frokost
15.00 Eftermiddagskaffe 
15.30 LMF's generalforsamling
18.00 Festmiddag
19.30 Festaften med offergang

Tirsdag den 6. august
08.00 Flaghejsning og morgenmad
09.00 Bibeltime: »Gå ud i din verden« 
10.00 Kredsledermøde
11.00 Gå med glæde ved Elisabeth 
 Holtegaard 
12.00 Frokost – herefter afrejse

Program for sommerstævnet 2019
Et mere detaljeret program fremsendes til alle deltagere i midten af juli.

Skolens forstanderpar, Liza Schmidt 
og Rasmus Bro Henriksen, byder alle 
LMF'ere hjerteligt velkommen til  
Aarhus efterskole

med delt bad
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Der findes på skolen følgende tre værelseskategorier:

A. Enkeltværelse med eget bad og toilet kr. 3.200
B. Dobbeltværelse med eget bad og toilet kr. 2.800
C. Dobbeltværelse med delt bad og toilet kr. 2.600

Linnedsæt (lagen, hovedpudebetræk, dynetræk og bade-
håndklæde) kan lejes for 100 kr. SKAL forhåndsbestilles

Det er muligt at tilmelde sig som deltager for en enkelt 
dag. Det koster 500 kr. inklusive kost og stævneafgift

Priserne er per person og dækker kost og logi på hele stævnet, inklusive stævneafgift.

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

Praktiske oplysninger

Tilmelding senest mandag den 1. juli. Når tilmeldingen er modtaget, fremsender 
kontoret en bekræftelse samt nærmere besked om betaling for stævnet. Betaling bedes 
venligst ikke ske, før du har modtaget denne bekræftelse. 

Tilmelding til Sommerstævne 2019
Sendes til:

Lærernes Missions Forening

Hammelmosevej 6

9382 Tylstrup

eller mail: kontor@lmfdanmark.dk

Lærernes Missions Forening - Hammelmosevej 6 - 9382 Tylstrup
tlf. 41 82 50 22 - mail: kontor@lmfdanmark.dk - www.lmfdanmark.dk

Stævnets adresse er:
Aarhus Efterskole
Brunbakkevej 21 · 
8270 Højbjerg

Løbesedler om LMF
LMF har netop fået fremstillet nye løbesedler, som fortæller om 
foreningen.

De har størrelsen M65, som er cirka 10 gange 20 centimeter. 
Der er lavet to forsider, som ses på billedet herover. Bagsiden 
er afbilledet til højre. Kvaliteten er som postkort, så forsiden er 
lakeret og skinnende, mens bagsiden er mat, og der skal skrives 
på bagsiden.

Ud til så mange som muligt
Løbesedlerne skal nu gerne ud til så mange som muligt. Så hvis 
du er interesseret i at modtage og uddele løbesedler, så ring 
41 82 50 22 eller skriv til »kontor@lmfdanmark.dk«. Husk at 
skrive eller oplyse, hvor mange løbesedler du ønsker, og om du 
foretrækker en af de to forsider eller ønsker halvt af hver.

Det er gratis at modtage løbesedler, men LMF håber, at du vil 
betale for forsendelsen og måske give en gave til fremstillingen.
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Grundlæggelsen
City Ministries blev etableret i 
1996 af en amerikansk missionær, 
Dorothy Ardill. Hver torsdag, når 
hun var ude og handle i Jos, fik hun 
hjælp af en bestemt dreng til at bære 
sine varer. Hun fandt ud af, at han 
boede på gaden og fik en speciel nød 
for gadebørn. 

Det førte til at hun sammen med 
sin mand oprettede »Håbets Hus«, 
(Gidan Bege på Hausa-sproget) i 
centrum af Jos, hvor gadebørn og 
andre mennesker i nød kunne kom-
me og få hjælp. 

Siden blev ledelsen overdraget 
til en anden amerikansk missionær, 
Peter Fretheim, som stadig er den 
vestlige leder af arbejdet, og organi-
sationens navn blev ændret til City 
Ministries.

Nu: otte børnehjem!
Siden den spæde start har arbejdet 
udviklet sig til at omfatte adskillige 
arbejdsområder, men at tage sig af 
udsatte børn er stadig den vigtigste 
del af arbejdet. 

I dag er der omkring 300 børn og 
unge, som bor fordelt på otte bør-
nehjem, spredt i den centrale del af 
Nigeria. Disse børn regner City Mi-
nistries og dem de bor sammen med 
for deres familie. 

Arbejdet tager sig af disse børn og 
unges fornødenheder, som mad, tøj, 
en seng at sove i og skolegang. Også 
oplæring i den kristne tro er en vig-
tig del af arbejdet 

Hvor kommer pengene fra?
City Ministries virke er udelukkende 
baseret på gaver, dels fra nigeriane-

City Ministries, Jos, Nigeria

re, dels fra privatpersoner og kirker i USA, 
England og Danmark. 

Arbejdet var i mange år støttet af Mis-
sion Afrika, men de trak sig ved udgangen 
af 2018 ud af samarbejdet med City Mini-
stries. 

Støtten fra Mission Afrika sikrede, at 
børnene i City Ministries kunne komme 
i skole. Som det er nu kæmper lederne i 
City Ministries med at finansiere børnenes 
skolegang. 

Nyt projekt i LMF-regi
Vi kan bevidne, at City Ministries gør en 
kæmpe forskel i mange børn og unges liv. 
Vi har set mange forvandlet igennem ar-

bejdet fra at være truet på livet til at blive 
glade og harmoniske børn. 

Efter en henvendelse fra Ingeborg Mø-
berg blev det på bestyrelsesmødet i januar 
besluttet at City Ministries fremover kan 
være et projekt under LMF. Det er vi me-
get taknemlige for, da børnene i City Mini-
stries og deres velfærd ligger os meget på 
sinde efter vores engagement i arbejdet.

Peter Michael vil i samarbejde med 
Peter Fretheim stå for videreformidling af 
gaverne, der bliver givet til City Ministries 
igennem LMF.

Du kan støtte City Ministries ved at sende 
en pengegave til LMF, mærket »City Min« 

Anne-Karin og Peter Michael Lauritzen har tidligere tjent i Nigeria. De fortæller her om 
City Ministries og den udfordring, som LMF har taget op ... at være med at støtte arbejdet
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... andagt fortsat fra side 3
Det sætter forskellige spor i ungdoms-

generationen, giver identitetskrise. Vi ved 
alle sammen lidt om, hvad det gør ved 
folk, når faderbilledet er forvrænget. Vi 
har en kvinde på 30 år, der er frivillig her. 
Folk spørger, om det er min datter på grund 
af kvindens europæiske træk, hvilket jeg 
svarer nej til. Hun har en ukendt tysk far, 
en turist i en tidligere fattig strandby Canoa 
Quebrada i det nordøstlige Brasilien. Og 
det ophav har, sammen med en fortumlet 
barn- og ungdom samt en fraværende mor, 
sat stærke spor. 

Men herligt, at vi som Guds folk kan 
introducere den største fadderskabskam-
pagne for mennesker, der giver nyt håb, 
Evighedsfaderen. 

Glæd jer altid – sammen ...
Brasilianere er jo kendte for at have glæ-
den i behold midt i vanskelighederne, i 
sygdom og modgang. Det smitter af, når 
man er omgivet at disse mennesker i dag-
ligdagen, fighterne. Min mand er et eksem-
pel på en overlever; ligeså er flere af vores 
frivillige. 

Mange, der læser dette, kæmper med 
sygdom og skrøbeligheder personligt eller 
blandt nærmeste bekendte og familie. Tro 
og håb bliver så aldeles afgørende for deres 
favnelse af dagens udfordringer. Ord og 
forbøn kan helt sikkert opmuntre, musik 
bringe lindring. 

Og det, at nogen er med til at bære én, 
er ufattelig vigtigt. Vi elsker de fire mænd, 
der bar den lamme til Jesus, velvidende, at 
de var udholdende og målrettede, for Jesus 
var det eneste svar for manden, og forhin-
dringerne mange: Men de var i et teamar-
bejde om opgaven. 

Vi står i dag ansigt til ansigt med lamme-
de nationer og folkeslag, som vi må bære 

frem for Herren på utrættelig vis! Multi-
kulturelle teams ofte af folk af forskellige 
køn og alder, professioner og varierende 
fysisk og mental styrke samles til at bære. 
Vi må bære, mænd som kvinder, selv om 
det involverer risici af forskellig art, og vi 
må ikke have rygtet for kært, ikke alle vil 
forstå os, vores iver! 

Gudsfrygt frem for menneskefrygt
Vi illustrerer nogle gange i forbindelse 
med missionsgudstjenester, og kalder fire 
til at bære et klæde og andre til at kaste 
forskellige landes flag på klædet. Bøn æn-
drer nationer. Vi må bære fædrelandet og 
nationerne frem i bøn. De kristne kirker 
i Brasilien er specielt vågnet op til dette nu. 

Men spørgsmålet er: Kan vi stå for pres-
set? Gudsfrygt fremfor menneskefrygt! At 
bekende og tjene Jesus indebærer et stort 
pres. Vi må holde blikket rettet mod Jesus, 
ved hans kors kan vi til stadighed bøje os 
ned og møde ubetinget nåde, vores nådes 
sol selv i vinterens mørke. Han giver os nyt 
mod, nye tanker og evne til at forundres og 
nyt håb! Hjælper mig at sætte tingene i det 
rette perspektiv! 

Stærk himmellængsel
Jeg besøgte en kær søster i Herren på 
et kristen plejehjem for et par år siden i 
Danmark. Hun var min første missions-
sekretær, da jeg drog ud som 21-årig. Hun 
opmuntrer de andre beboere på hjemmet 
med sit harmonikaspil. Beboerne, fortalte 
hun mig, har næsten alle en stærk him-
mellængsel. De har deres sag med Herren 
på plads, de hviler i Herren. For kun Han 
kender timen! 

I lande, hvor vi tjener i mission eller 
iblandt andre etniske grupper i Danmark, 
hvor folk står i store vanskeligheder i nuet 
og har gået igennem traumatiske oplevel-

ser, ser vi en hel anden himmellængsel og 
fokus på Jesu genkomst … logisk nok! Hå-
bet om det himmelske er ankeret i stormen! 

At kende Kristus er altafgørende i livet. 
Men kender jeg lidelsesfællesskabet med 
Ham? 

Jeg mødte den anden dag pludselig og 
uventet en venezuelansk flygtning og i 
hendes tårer var der noget, der rørte mit 
hjerte: et lidelsesfællesskab og venskab 
opstod på få minutter. Må empatien være 
et kendetegn i vores målrettede løb! Og må 
den til stadighed åbne hjertes døre, så vi 
kan sprede håb midt i håbløsheden. 

mere

Nyt fra Brasilien
Kirsten Solveig L Valentim Pinheiro, for-
tæller fra en nyligt nyhedsbrev om hverda-
gen i Brasilien.

Jeg sidder her inden døre, en lørdag efter-
middag, og jeg hører regnen falde. Lige nu 
her er regntiden på sit højeste. Der er mud-
rede og hullede veje over alt. 

Men vores markvej er dog rimelig, da 
kommunens traktor foretog et forbedrings-
arbejde for nogle uger siden.

Et nyt år med nærvær
I arbejdet ud fra Børnehuset i det nye år 
har vi følt en ledelse til at være mere ude 
på besøg hos familierne. 

Vi har fortsat tre dage med program her, 
og et par nye frivillige er kommet som 
sendt fra Himlen: Adriana Gama fra vores 
kirke er kunsthåndværker og syerske, og 
hun kommer hver mandag for at undervise 
kvinderne. 

Desuden kommer Jessica ind imellem og 
hjӕlper Flavia med børnene. Øvrige dage 
står vi selv med programmet, inklusive un-

dervisning i kreativt håndarbejde. 
Vi har netop afholdt en basar med brugt 

tøj til familierne. Og endelig har min mand 
været beskæftiget med bygning af et bræn-
dekomfur til en af de store familier fra na-
bolaget, som vi forsøger at hjælpe (billedet 
herover).

Hvad fremtiden bringer
I andet halvår påtænker vi at arbejde mere 
i Macapa, Amapa delstaten og være mindre 
her. Vi har stadig samarbejde med UMO 
dér, og vi tror, at Gud suverænt lægger 
tingene til rette, inklusive udbygning af 
Vitoria-missionens arbejde i Macapá. 

Jeg rejser til Danmark i slutningen af 
maj, og min mand kommer først i juni og 
en måneds tid frem. Vi er åbne for flere 
aftaler også med LMF-kredse, selv om vi 
også må forsøge at tage hånd om mine ald-
rende forældres liv og hverdag.
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Nyt fra kontoret 

LMF byder velkommen til
Janice og Mads Jakobsen, Tanzania
Simon Høeg Jensen, Nuussuaq, Grønland

Det følgende er sakset fra en hilsen, som 
Knud Elmo Knudsen rundsendte i slutnin-
gen af det forgangne år.

Som mange af jer sikkert allerede har hørt, 
blev der efter mange udsættelser i rets-
sagen omkring min udvisning fra Tanzania 
endelig sidst i november 2018 afsagt dom i 
landsretten i Dar Es Salaam. Dommen lød 
på uberettiget udvisning. Nu er der så til-
bage at få den inddragede opholdstilladelse 
tilbage, hvilket sandsynligvis vil tage en 
rum tid.

Bor i Christiansfeld, arbejder i Tanzania 
Allerede i juni slap min tålmodighed op, 
og jeg bad Brødremenighedens Danske 
Mission (BDM) om at blive fritstillet. Der-
for er jeg nu ansat i en ulønnet stilling som 
vi kalder pendlermissionær, hvor jeg vil 
være tilknyttet de projekter, der er ved at 
blive forberedt til opstart i 2019. 

Dermed har jeg nu fast bopæl i Chris-
tiansfeld og kan deltage i BDMs arbejde 
både herhjemme og derude i den udstræk-
ning, de har behov for mig. Samtidig kan 
jeg gøre mig lidt nyttig i menighedens ar-
bejde, som jeg gjorde før min udrejse.

Jeg nyder at bo i min lille toværelses 
alrum og soveværelse, hvor alt er næsten 
indenfor rækkevidde. Den ligger lige ved 
hjørnet af kirkepladsen så centralt som 
muligt og tæt på alle de arbejdsfunktioner, 
jeg har. 

Tilmed har jeg byens flotteste udsigt 
med brønden og kirken i fokus, så snart 
jeg kaster blikket ud ad vinduet. Jeg har i 
årets løb fået min kuffert pakket helt ud og 
anskaffet mig lidt værktøj til husbehov, så 
jeg kan reparere det mest nødvendige og 
lave lidt inventar til at fylde rummene op. 

Er på det sidste begyndt at hænge lidt bil-
leder op på de nøgne vægge, så der er lidt 
at kikke på for dem der finder på at se min 
dør indefra.

Arbejde på distancen
Selv sidder jeg oftest foran skærmen, hvor-
fra jeg kan være i kontakt med dem, der 
stadig er med i min dagligdag, men befin-
der sig 7000 km herfra. 

Somme tider kan det føles lidt underligt 
at jeg på så stor afstand stadig kan være 
med til at påvirke arbejdet. Men det lader 
sig også kun gøre fordi der er nogle pålide-
lige folk i den anden ende, som trækker i 
trådene for en.

Årets ord
Hvidvask er kåret som årets ord. Hvidvask 
forekommer mig egentlig meget dækkende 
for meget af det, der sker rundt om i sam-
fundet: vi alle har travlt med at vaske vores 
dårlige samvittighed ren gennem argumen-
ter, som skal retfærdiggøre vore handlin-
ger. Alle prøver, og for nogen lykkes det, at 
forkæle sig selv så meget, at det bliver en 
vane at leve i et unødvendigt overforbrug. 

Hvis vi var lidt mere bevidste om den 
positive side af hvidvask, hvor det er os der 
bliver vasket hvide for vores fejl og dårlige 
forvaltning af det, vi er blevet betroet, kun-
ne forholdet mellem dem, der ikke har og 
dem der har noget at forvalte, ændre meget 
både lokalt og på verdensplan. 

Han, som hvidvasker os, kommer med 
en udfordring: »følg mig!« Han gav alt, 
hvad han havde, ja selv livet betragtede 
han som noget, der var blevet givet ham, så 
han kunne give det videre. Tiden lærer os, 
at vi skal elske os selv, der hvor han viser 
os vejen væk fra os selv.

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

Inger Kjær Olsen, Spøttrup
Inger Tangsig Christensen, Lemvig

LMF lyser fred over de afdødes minde.

Kan hvidvask være godt?

Lidt mere om pengene
LMFs regnskab for 2018 er ved redaktio-
nens afslutning knap og nap helt færdig.

Det vil være at finde i næste nummer af 
bladet, som udkommer først i juni.

Desværre viser regnskabet et ret betrag-
teligt underskud. Der er gode forklaringer 
på underskuddet, men det er alligevel al-
vorligt for LMF.

Den økonomiske udvikling ser ud til 
at være, at der gives flere midler til øre-
mærkede projekter, men færre midler til 
foreningen. Det er virkelig herligt, at LMF 
kanaliserer rigtig mange penge ud til mis-
sion i hele verden. Men hvis der ikke er 
midler til den daglige drift, kan LMF heller 
ikke sende penge noget sted hen ...

Så overvej gerne, om 2019 er året, hvor 
du hæver dit bidrag til foreningen. Der er 
knap 500 medlemmer, og ud af disse er 
det cirke 20 %, som bidrage med mere end 
kontingentbetalingen. 

Hvis 10 % flere gav 100 kr. om måne-
den, så var LMF homesafe ... Er det dig?

Skattefradrag
Årsopgørelserne for vores indkomst- og 
fradragsforhold ligger nu tilgængelig på 
SKATs hjemmeside.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at du 
i din årsopgørelse kan efterse, hvorvidt du 
har fået det forventede fradrag for dine ga-
ver til LMF. Du kan så at sige udfolde års-
opgørelsen og få en oversigt over, hvilket 
gaver, SKAT har modtaget indberetning 
om, både for LMF og alle andre, du måtte 
have betænkt med bidrag.

Hvis det viser sig, at LMFs indberetning 
ikke svarer overens med, hvad du mener 
at have givet, må du ikke tøve med at kon-
takte kontoret. Så finder vi sammen ud af, 
hvad der er korrekt. Og hvis LMF har op-
givet forkerte tal, retter jeg det hos SKAT.

Hvis du har brug for hjælp til at finde ud 
af at finde disse tal i din årsopgørelse, så 
er du ligeledes velkommen til at kontakte 
kontoret. Finn Kier-Hansen kan og vil 
gerne assistere dig.

Arv modtaget
LMF var betænkt i Grete Petersens testa-
mente. Grete Petersen døde i sommeren 
2018. Boet er nu opgjort, og LMF modta-
ger 114.747 kr. 

Betænk gerne LMF i dit testamente, det 
kommer foreningen og missionen til gavn.

HUSK LMF ER
INGEN HEM-

MELIGHED
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