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LMF-Bladet nr. 4, 2019
Finn Kier-Hansen

.Dette sommernummer rummer en hel 
række spændende artikler og indblik i mis-
sionens verden i al sin mangfoldighed.

Lad mig særligt gøre opmærksom på, 
hvordan Christian Hermansen tager os 
med til noget så usædvanligt som et G20-
topmøde. Jeg vil anbefale, at hele artiklen 
læses, og at du ad den vej får indsigt i, 
hvordan en missionærs arbejde også kan 
udfolde sig.

Så byder vi i bladet velkommen til et par 
nye missionærer, nemlig Lisbet og Søren 
Hansen, som i begyndelsen af sommeren 
rejste til Aasiaat for der at bestyre Sø-
mandsmissionens sømandshjem.

Du skal også møde et helt volontørteam, 
som har været medarbejdere på Peters 
House i Tanzania. Læs og nyd også de livs-
bekræftende billeder. 

Endelig, så giver bladet dig chance for at 
møde en missionær, som kalder sig selv for 
afdanket! Det er svært at begribe, især når 
du opdager, hvem der er tale om. 

Det blad udkommer lige inden LMFs 
sommerstævne. Så en reportage herfra vil 
først være at læse i LMF-Bladet #5.

God læselyst og god sensommer!

Andagt ved netop hjemvendte missionær i 
Etiopien, Katrine Schøler Holmgaard

Hvad håber vi på? På gode karakterer 
til eksamen, på en dejlig juleaften med 
familien, på muligheden for at købe 
drømmehuset. Paulus skriver, at et håb er 
noget, der karakteriseres ved ikke at være 
opfyldt (Rom 8,24). Vi håber, indtil det, vi 
håber på, er opfyldt eller går i vasken. 

Hvad bygger vi vores håb på? Til 
eksamen er det flid eller gode evner, håbet 
om en dejlig juleaften baserer sig måske 
på de erfaringer, vi har fra tidligere år eller 
at anstrengelserne for at gøre det hyggeligt 
omsider bærer frugt. 
 
Grobund for håb
I et land som Etiopien er det for tiden nemt 
at tale om håb. Der er noget, vi håber på 
for udviklingen af landet, som endnu ikke 
er opnået. 

Men håbet spirer, for nu er det måske 
mere realistisk, at en positiv udvikling vil 

ske. Efter den nye premierminister kom til 
sidste år, er der sket positive forandringer 
og reformer, som gør at flere tør håbe.

Håbe på fred, på flere arbejdspladser, 
på en fremtid med vækst. Tænk at håb er 
noget, man skal turde. Men mon ikke det 
er et menneskeligt træk, at vi vil undgå 
skuffelse? Derfor er vores løsning ofte at 
sætte forventningerne lidt lavt. 

Evangeliet som grobund
Når det handler om troen, er der ingen 
grund til at sætte forventningerne lavt. 
Jesus har lovet os, at han vil fuldføre det 
arbejde, han har begyndt i verden og i os. 

Jesus har lovet, at døden ikke er det 
endelige. Han vil give os evigt liv, når vi 
tror på ham. Jesus har lovet, at han går 
med os hver dag, uanset hvor vi går, og 
hvem vi møder. Vi kan måske allerede nu 
se, hvordan Jesus virker i vores liv, men 
vi kan endnu ikke se, at døden ikke er 
det endelige, og at Jesus vil give os evigt 
liv. »Guds nådegave er evigt liv i Kristus 
Jesus, vor Herre« (Rom. 6,23) 

– tør vi håbe på det? 

Hvad håber vi på?
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Anne Karin Lauritzen, medlem af LMFs bestyrelsen, reflekterer over stævnetemaet.

»Giv det videre«
Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 26. oktober i Christiansfeld

Den 5. april havde vi i bestyrelsen sat 
hinanden stævne ved Bratten Strand lidt 
nord for Strandby i Vendsyssel. Her har 
forretningsfører Finns familie to dejlige 
sommerhuse, som Finn havde lånt til an-
ledningen. 

Vi havde et dejligt døgns tid sammen, og 
Finns hustru, Sofia, sørgede for os på bed-
ste vis. Anledningen var, at vi skulle have 
bestyrelsesmøde og dagen efter mødes med 
Inger Marie Oppegaard, forretningsfører i 
norsk LMF for at høre mere om, hvordan 
de i Norge har fået vendt et medlemstal, 
der var for nedadgående, til nu at starte nye 
kredse og hverve nye medlemmer. Noget 
vi i bestyrelsen gerne så ske i Danmark 
også. Derfor havde vi sat denne tid af til at 
lytte og blive inspireret. 

Hvad kan vi lære?
Hvad gør de så i Norge, som vi kan lære 
af? Ja, nogle af hovedpunkterne som Inger 
Marie nævnte, var:
● Vi må have frimodighed. Vi skal stå ved, 
at »LMF er ingen hemmelighed«. Vi skal 
lade andre vide, at LMF eksisterer.
● Vi skal have formidlet klart, hvad LMF 
er: Få budskabet ud, om hvori LMF skil-
ler sig ud fra andre missionsforeninger; 
at LMF er et fællesskab, som igennem 
omsorg og bøn for missionærer får en unik 
relation til dem og hinanden. 

Af Anne Juel Katabaro

På KATEMPRIS er der sket rigtig meget, 
siden vi sidst skrev til jer. Skolen er vokset 
betragteligt i størrelse, og den er nu oppe 
på 156 børn og 26 ansatte, hvoraf de 11 
er lærere. Da det nye skoleår begyndte i 
januar 2019, modtog KATEMPRIS det 
største antal nye børn nogen sinde, og det 
er vi rigtig glade for. 

I november sidste år var vores børn i 4. 
klasse for første gang til nationaleksamen. 
Dermed blev KATEMPRIS sammenlignet 
med alle andre skoler i Tanzania. Vi var 
spændte på resultatet, da det vil have stor 
betydning for skolen fremtid. 

Børnene gjorde det utrolig godt! Så godt 
at vi blev nr. 3 ud af 19 skoler i Karagwe 
distriktet, nr. 10 ud af 165 skoler i Kagera 
regionen og nr. 48 ud af 4177 skoler i hele 
Tanzania (med færre end 40 børn pr. klas-
se). Vi er meget stolte og taknemmelige. 

Skole uden fysisk afstraffelse
Med disse resultater har vi som skole be-
vist, at det er muligt at få gode og dygtige 
elever uden at slå dem! Det var, hvad de 
andre skoler ofte fokuserede på, når de 
talte om KATEMPRIS. 

Mange troede ikke, at det ville være 
muligt at undervise og opdrage børn uden 

● At få nye med. Som Inger Marie sagde 
det: hvis alle hverver en, bliver vi dobbelt 
så mange. Ofte tænker vi, at dem vi kunne 
tænke på at fortælle om LMF, nok alligevel 
har for travlt og ikke vil være med, og så 
lader vi være med at spørge. Netop her må 
frimodigheden komme ind. En anden erfa-
ring, som de har gjort i Norge, og som vi 
kan lære af i Danmark, er at de fleste skal 
have invitationen tre gange, før de reagerer. 

De kristne skoler
I Norge har de gået målrettet efter at nå ud 
til lærere på de kristne skoler og opfordret 
dem til at melde sig ind i LMF.

Det var godt med denne inspiration fra 
vores søsterorganisation. Nu skal vi bare til 
at »give det videre«. Det vil vi arbejde vi-
dere på i bestyrelsen, men vi når ikke langt 
uden jeres hjælp og inspiration. Lad os i 
fællesskab give LMF videre til andre, så 
også de må kunne få lov at opleve glæden 
ved at være fælles om at støtte op om mis-
sionærer med bøn og omsorg. 

Må Gud give os hjælp, kræfter og vilje 
dertil. 

Apropos kristne friskoler vil jeg gerne op-
fordre alle til at være i bøn for, at vores nye 
regering ikke må gøre alvor af at reducere 
statsstøtten til friskoler, for det vil ramme 
mange af de kristne friskoler rigtig hårdt. 

KATEMPRIS, en skole i Tanzania

Fortsættes side 15
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af Hanne Baltzer, 
kommunikationsmedarbejder i 
Sømandsmissionen

Lisbeth og Søren Hansen, Tåsinge, er 
af Sømandsmissionen ansat fra 1. juni 
2019 som nyt bestyrerpar på Aasiaat sø-
mandshjem i Grønland. De afløser Gyda 
og Anders Sørensen. Lisbeth er lærer og 
vejleder, Søren maskinchef til søs hos »A1 
Offshore«. 

Åbne døre viste vej
Med de brede faglige kompetencer glæder 
de sig til at gå i land på øen Aasiaat, der 
har 3100 indbyggere. »Vi har gennem 
længere tid ønsket at rejse ud og være i 
tjeneste. Det har fyldt os. Så det at kunne 
stå i en opgave, der kombinerer arbejdsliv 
og mission, er en mulighed vi ser frem til. 

Vi har bedt meget over det og stolet 
på, at Gud ville lukke døre, hvis det 
ikke var det, vi skulle. Men vi har kun 
oplevet muligheder og masser af åbne 
døre i beslutningen,« fortæller Lisbeth, 

Meningsfuldt arbejde trækker sømand 
og vejleder til Grønland

der glæder sig til samarbejdet med 
ægtemanden.

Vi vil lytte rigtig meget
Ledelse, drift, økonomi, teknisk snilde og 
vedligehold er ikke fremmede for parret, 
hvilket de får brug for i det lille samfund 
nord for Polarcirklen. 

Desuden har de begge en stor tilknytning 
til den maritime verden, Søren som 
sømand, og Lisbeth med blandt andet 
joberfaring fra Svendborg Søfartsskole.

De vil gerne være synlige i det maritime 
miljø og styrke et diakonalt arbejde i byen, 
men først vil de lande og lytte sig ind på, 
hvad de lokale medarbejdere, volontørerne 
og nuværende bestyrere byder ind med. 
De vil lære af dem og så tage deres eget 
afsæt: »Vi vil lytte rigtig meget for at 
finde ud af, hvad der allerede virker på det 
velfungerende og travle sømandshjem. 
Vi tager derop i tillid til, at Gud leder os 
og viser, hvad det er, vi skal. Vi går ind 
i opgaven med åbne øjne, og vi rejser 
derop med ydmyghed og respekt for 
grønlænderne,« siger hun. 

Værdi i det nære
Både Lisbeth og Søren trives i et mindre 
miljø, fordi de oplever, at der ofte er stærke 
fællesskaber. De bor også i et lille samfund 
nu, og det kan de lide: »Vi trives, når der 
brug for alle i et fællesskab. Det giver 
en helt særlig samhørighed og skaber en 
villighed til at give af sig selv. Mindre og 
måske lidt isolerede steder bliver man ofte 
nødt til at finde en løsning selv, og så er der 
brug for alle inputs.« 

Parret vil være medvandrere
Det nye bestyrerpar håber også på at kunne 
være betydningsfulde voksne for de danske 
volontører, der er på sømandshjemmet: 
»Da vi ikke selv har børn, har vi fået lov 
til at være betydningsfulde voksne for børn 
og unge i vores private omgangskreds. Det 

holder vi meget af. 
Vi vil gerne være medvandrere. I Aasiaat 

ser vi frem til at både udfordre og drage 
omsorg for de unge medarbejdere – og vi 
spiller gerne bolden tilbage til dem, når de 
afprøver deres potentiale,« slutter Lisbeth 
med et smil. 

Begge er godt kendte med Sømands-
missionens arbejde. Søren sidder i 
styregruppen for Aggershøj på Ærø, 
og Lisbeth sidder i bestyrelsen for 
Sømandsmissionen. En post hun fratræder 
i forbindelse med ansættelsen som leder af 
sømandshjemmet i Aasiaat.

Det er en glæde for LMF at byde Lisbeth 
og Søren velkommen som medlemmer. 
Husk at bede for parret og deres tjeneste i 
Grønland. PS: se lige forsiden igen ...



8 9

Af Christian M. Hermansen, Kyoto, Japan

Mon I registrerede, at Japan var vært for 
G20 i slutningen af juni 2019? Topmødet 
for verdens tyve førende økonomier fore-
gik i Osaka. Selv plejer jeg ikke at følge 
denne årlige begivenhed med særlig inte-
resse, men i år blev det anderledes. 

Forud for ledernes forsamling afholder 
interessegrupper møder for at italesætte 
deres syn på, hvad lederne bør forholde 
sig til. Ad kringlede veje blev jeg inviteret 
til at deltage i det årlige »G20 Interfaith 
Forum«. 

Det var en besynderlig affære. En særde-
les rig japaner, Dr. Haruhisa Handa, var lo-
kal vært og organiserede forummet i sam-
arbejde med Mormonernes Brigham Young 
Universitet i Utah og Jesuitternes Geor-
getown Universitet i Washington D.C.. 
Desuden stod en stor gruppe af religiøse 
organisationer bag, her i blandt KAICIID 
(King Abdullah bin Ab-dulaziz Interna-
tional Center for Interreligious Dialogue 
and Intercultural Dialogue – financieret af 
Saudi Arabien, Østrig og Vatikanet). 

Vi var omkring 150 indbudte fra mange 
steder i verden, og dertil kom et par tusinde 
betalende tilhører, som åbenbart hørte til 
doktor Handas variant af Shinto, en reli-
gion i Japan. 

Tilhørerne var nok mest kommet for at 
se og lytte til kendiser som forhenværende 
premierminister David Cameron, forhen-
værende ærkebiskop af Canterbury Lord 
Carey of Clifton, forhenværende biskop 
i Oslo Gunnar Stålset, Nobels Fredspris-
modtager Denise Goghlan, tidligere gene-
ralsekretær for Det Lutherske Verdensfor-
bund Ishmael Noko og statskvinden Graça 
Machel (Mozambique). 

Vi indbudte deltog i lukkede gruppeses-
sioner og naturligvis i de åbne plenarfor-
samlinger. Forummet blev afholdt med 
udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling (SDGs).

Professor Peter Petkoff, græskortodoks 
bulgarer fra Oxford Universitet, havde 
inviteret mig. Han leder et center for religi-
on, lov og internationale forhold i Oxford, 
og han har været med i disse fora fra første 
gang i 2014. 

Professor Petkoffs panel skulle fokusere 
på religiøs kulturarv. Kan I se sammen-
hængen til G20? Den er, at værtsnationen 
kan tilføje særlige emner til kernen, som 
selvfølgelig er økonomiske relationer. Ja-
pan går meget op i UNESCOs Verdenskul-
turarvsliste; i år har landet fået optaget et 
par grupper af gravhøje fra 3-600 tallet. 

Selv tænkte jeg, at sammenlignet med 
brændende emner som verdens 70 mil-
lioner flygtninge, moderne slavehandel og 
klimaforandringerne, er selv de gloværdige 
Jellinge Høje, Ægyptens pyramider og nu 
Muzu Gravhøjene ved Osaka ikke særligt 
vigtige at få ind i G20 ledernes bevidsthed.

Men hvad med Templehøjen i Jerusa-
lem? Og hvad med de bortsprængte  
Buddhastatuer i Afghanistan eller Palmyra 
i Syrien? 

På den måde kan jeg godt se, at meget af 
vores fællesarv er religiøse udtryk og kan 
være anledning til moderne stridigheder, 
så ved nærmere eftertanke kunne det være 
rigtigt at snakke om sagen.

Panelet bestod kun af mænd mellem 45 
og 60! Professor Abu-Nimer, muslim, pa-
læstinenser fra Israel og medlem af KAICI-
ID sad til venstre, og til højre for mig sad 
Nichiren, buddhist, japaner og professor på 
Tokai Universitet, Sasuga. Desuden var der 

professor Yoshikawa fra Japan og profes-
sor Morris fra New Zealand. 

Det skulle være en rundbordssamtale, 
og som ordstyrer gjorde professor Petkoff, 
hvad han kunne med spørgsmål til hin en-
kelte, men kun sjældent førte spørgsmålene 
til en samtale på tværs.

Prompten til mig var noget i retning 
af: »Hvad kan Japan-erfaringer bidrage 
med?« Til det svarede jeg, at selv om det  
er kompliceret, har det vist sig muligt for 
religionerne i Japan at leve fredeligt sam-
men. Nogle gange ved at søge aktivt efter 
det, vi har til fælles, mange gange ved 
høfligt at ignorere hinanden. Ikke noget 
dybsindigt svar, men dog et der bygger på 
observationer. 

Japan har gennem historien oplevet sin 
del af religiøse stridigheder, men siden 

1945 har de været stort set fraværende.
Da Japan opbyggede sit emperium efter 

europæisk forbillede med regenten som 
solgudens ætling (af Guds nåde), som alle 
skulle tjene, førte det til stigende intoleran-
ce overfor kritikere af kejserkulten (kaldet 
statsshinto). Ganske som det kan ske for os 
andre med ståsted i den eneste sandhed.

Petkoff nævnte Gravkirken i Jerusalem 
som et eksempel på, hvor komplekst vi 
mennesker kan gøre det for hinanden, også 
når det kommer til fællesværdier. Tempel-
bjerget er et andet eksempel. 

Måske har du undret dig over de japan-
ske deltageres tilstedeværelse? Petkoff 
havde inviteret dem med, fordi deres Tokai 
Universitet blev grundlagt af japanske 
Matsumae, efter han havde været i Dan-
mark og studeret Grundtvigs pædagogiske 

Japanske nyheder – Hvad G20 også kan

»Christian Hermansen«-selfie

Fortsættes side 18
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Af Knud Elmo Knudsen

En så overvæltende modtagelse, som den 
man oplever, når man vender tilbage til 
Tanzania eller Congo, kan være svær at 
beskrive. Allerede før vi når Kipili er ryg-
tet »Knud kommer« spredt, og de første 
er løbet mig i møde og taget op i bilen, 
hvor de stemmer i med sang, mens vi kører 
vinkende gennem byen op til missionssta-
tionen. 

Inden vi når at få hilst på de nye mis-
sionærer Janice og Mads Jakobsen, er 
vejen fyldt af børn og voksne, som om-
favner, synger og slår tungetriller i et væk. 
Der hentes en stol til mig, og den næste 
halvanden time bliver jeg underholdt med 
traditionelle stammedanse og sang ledsaget 
af trommen på alt, der kan give lyd fra sig, 
mens folk stadig kommer til for at hilse 
mig velkommen. De følgende dage bliver 
der holdt flere velkomstfejringer og folk 
kommer gående langvejs fra for at hilse på 
og give gaver.

Sundhedsprojekt langs Tanganyikasøen
Tilbage – ja, men ikke helt, for jeg er der 
som gæst, og mit arbejdsfelt ligger ikke 
længere i Tanzania, men i Congo og Bu-
rundi. 

Alligevel var det dejligt at møde de nye 
missionærer og opleve deres engagement 
i arbejdet og gode forhold til kirken og de 
lokale i landsbyen. 

Efter fem dage i Kipili, var jeg klar til at 
krydse søen de 100 km til Moba, hvor vo-
res sundhedsprojekt skulle startes op. Pro-

jektet kommer til at dække 22 landsbyer på 
en 300 km strækning langs den sydligste 
del af Tanganyikasøen. Fra 2013-17 var 
der en forløber for projektet, som nu to år 
efter skulle tages op igen, men med lokalt 
personale.

 Efter de formelle møder med regerings 
instanser og en blåstempling af projektet 
kunne planlægningsarbejdet sammen med 
kirkens ledelse og de ansatte begynde. 
Da det officielle sprog i Congo er fransk, 
havde jeg været nødt til at oversætte alle 

dokumenter for at imødegå misforståelser. 
Vi startede med at besøge de ni første 

landsbyer på vejen ned til vores base i 
Kizike for at indsamle statistisk materiale, 
oprette sundhedskomiteer og evaluere på 
det, der var tilbage efter det foregående 
projekt. 

Det er et ret vanskeligt arbejde at få et 
reelt billede af, hvordan det står til, da man 
ofte får meget modsigende svar. Det skyl-
des flere ting, som blandt andet uvidenhed, 
generthed over at det står så dårligt til, 
overtro – at sygdomme skyldes hekseri, 
samt at der ikke er nogen koordination 
mellem klinikkernes statistikker og det, 
der foregår uden for klinikken. Klinikkerne 
fører kun tal med dem, der behandles der.

Alle vil gerne tegne et godt billede af 
netop deres omgivelser, så det kræver no-
gen rutine at se bag om de oplysninger, vi 
får og ændre spørgeteknik, så det, vi kan 
se med egne øjne, bliver omsat til konkrete 
tal. Vi måtte konstatere, at det alle steder 
var gået tilbage, og mange af de tiltag, der 
var startet under det foregående projekt, 
var kørt ned. Det indikerer, at kortsigtede 

projekter ikke har den ventede effekt i dis-
se områder, hvilket også vil få indvirkning 
på vores stadige evalueringer i de næste tre 
år. Der skal virkelig satses på at der er tale 
om en læring på et niveau, folk kan forstå 
og derefter praktisere.

Afdanket missionær?
Der skal ikke lægges skjul på, at kirken 
»Eglise Morave Congo« (Brødremenighe-
den Congo) betragter det som deres diako-
niske arbejde. Derfor vil der på alle rejser 
rundt til landsbyerne være en præst med. 

Ved åbnings ceremonien i kirken i Moba 
udtalte distriktsguvernøren til TV-Congo: 
Det er første gang, jeg oplever et kirkesam-
fund gå så aktivt ind i almennyttigt sam-
fundsarbejde – gid flere ville følge deres 
eksempel.

De kommende 3 år vil jeg derfor befinde 
mig i disse omgivelser, der på alle måder 
er udfordrende, og hvor jeg får lov til at 
bruge al den viden og alle de evner, jeg har 
udviklet indtil nu. Et privilegium for en 
ellers afdanket missionær.

Tilbage – og 
hvad så?
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Af de fire volontører i fællesskab, udformet 
som interview 

I januar drog Anne Højlund Wibe, Emily 
Anna Dobson, Simone Rahbek Frøkjær 
og Emma Nørgård Kristoffersen til Sum-
bawanga, Tanzania, udsendt af Brødreme-
nighedens Danske Mission (BDM), for at 
arbejde på børnehjemmet, Peters House. 
De unge kvinder var hver især fyldt med 
forventninger, og de var spændte på, hvad 
de kommende fem måneder ville bringe 
dem af oplevelser. 

Alle fire modtog i forbindelse med deres 
udsendelse et rejselegat fra LMF.

Peters House er drevet af Moravian 
Church og Brødremenighedens Danske 
Mission. Børnehjemmet huser 34 børn, 
hvoraf én er på uddannelse i Mbeya, og tre 
er på boarding school. 

Aldersspændet på Peters House er bredt. 
Det strækker sig fra Amos på 6 år til Peter 
på 21 år.

Forklar om jeres primære opgaver på 
børnehjemmet, Peters House
Vores primære opgave under opholdet har 
været at lege med børnene, snakke  med 
dem, trøste dem og ellers bare være der for 
dem, dér hvor de har allermest brug for det. 

Derudover har vi også skulle tilse skader, 
store som små. Få dem i seng, hvis den 
vagthavende ikke lige var opmærksom på 
tiden og andre små basale hverdagsting. 
Et eksempel på dette kunne være børnenes 
pligter i hverdagen. Det har været alt fra at 
feje køkkenet til tøjvask og til dyrepasning. 

Primært brugte vi tid med børnene om 
eftermiddagen, når de havde fri fra skole. 
Her gik eftermiddagene med undervisning 
og leg. Lego, perleplader, gåture til et nært-
liggende bjerg og tegnetid er nogle af de 
aktiviteter, som børnene holder mest af.

Men en eftermiddag med leg på gynge-
stativet, på fodboldbanen eller med snak på 
værelserne er bestemt også noget, børnene 
nyder. Og det samme har vi gjort. Det er 

gennem aktiviteterne og tid med børnene, 
at vi har haft mulighed for at danne et helt 
særligt bånd og en helt særlig relation. 

I har haft undervisning med børnene. 
Hvad var jeres oplevelse af dette?
Vi har alle fire haft undervisningshold. En-
ten to og to sammen eller en og en. Vi har 
under vores ophold haft tre engelskhold og 
et enkelt matematikhold. 

Undervisningen var primært et supple-
ment til den undervisning, som børnene 
modtager i skolen. 

Den lokale skole er meget præget af 
udenadslære, og det har vi også fået lov til 
at mærke. Hvis vi eksempelvis har spurgt 
om, hvad for eksempel fem hedder på en-
gelsk, så har de skulle tælle på hænderne 
fra et og op til fem. 

Derudover skriver børnene også meget 
af fra tavlen, når de er i skole. Her har vi 
så haft mulighed for at give dem opgaver, 
hvor de har haft mulighed for at øve dem i 
lige netop de ting, som vi har lært dem. Og 
de har haft tid til at fordybe sig i opgaverne 

og det tilhørende emne. 
Endvidere har vi også forsøgt at vise 

dem, at undervisning kan være sjovt og 
ikke blot tavleundervisning og at sidde 
på skolebænken. Gennem forskellige op-
gaver, leg og musik har vi bestræbt os på 
at give børnene en glad og god undervis-
ningsoplevelse.

Hvordan var det at opleve kulturen og 
lokalsamfundet helt tæt på?
At bo i Sumbawanga betyder, at man bor 
i en meget lokal afrikansk by. I begyndel-
sen var det en stor omvæltning og noget, 
vi skulle vænne os til. Sproget var nyt, og 
ligeledes den lokale kultur og adfærd. 

Vi har både haft gode og udfordrende 
oplevelser med kulturen. Vi har fået lov 
til at opleve en stor gæstfrihed, hvor man 
bliver inviteret ind i folks private hjem til 
en snak, og at folk altid gerne vil hilse på 
og snakke. 

Derudover oplevede vi også at blive 
modtaget på en helt særlig måde med kram 
og store smil. Tanzanianere er et meget 

Da indkøbscenter blev til »Soko mkubwa«
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kærligt folk, som ikke er bange for at vise 
deres optimisme og kærlighed over for an-
dre mennesker. 

Ikke nok med dette så har vi også skulle 
bytte supermarkeder og indkøbscentre ud 
med det lokale »Soko mkubwa« (red.: swa-
hili for marked), som er stedet, hvor vi har 
handlet ind. 

En af de mere udfordrende ting har været 
vores hudfarve. Vi har oplevet at blive råbt 
efter på gaden, spurgt om vi ville giftes 
med folks sønner og blive rørt ved, som 
om man var et trofæ. Dette har været ud-
fordrende i og med, at vi har været af den 
overbevisning, at vi alle er lige, europæere 
som afrikanere. 

På trods af dette har vi alle nydt at være 
så stor en del af det lokale samfund, samt 
lært af vores udfordringer. 

Hvad har jeres største oplevelse været 
de sidste fem måneder?
Vi har de seneste fem måneder haft mange 
oplevelser, både sammen og hver især. Vi 
har været på forskellige ture såsom safari, 

at slå dem. Med disse resultater er det nu 
slået fast, at vores grundtanke om et ven-
ligt læringsmiljø bærer frugt!

Et venligt læringsmiljø
Men det venlige læringsmiljø kommer ikke 
af sig selv. Det har været en lang og sej 
proces at overbevise forældrene. 

Siden 2014 har lærerne og alle andre 
ansatte talt med forældrene om at undlade 
at slå børnen derhjemme. Til vores foræl-
dremøde i oktober blev vi anmodet om at 
holde et seminar om opdragelse uden vold. 

Hver gang vi tænker på dette, får vi gå-
sehud og er dybt taknemmelig over, at det 
er lykkedes os at bidrage med denne lille 
mentalitetsforandring i Karagwe. 

I den forbindelse vil vi gerne takke alle 
vores frivillige, som alle har været med at 
bidrage til det venlige læringsmiljø, vi har 
på KATEMPRIS. Volontørerne er gode ek-
sempler på, hvordan man kan omgås børn. 
Den måde, hvorpå de snakker, 
leger og underviser børnene, er 
meget medvirkende til, at bør-
nene på KATEMPRIS er glade 
og vokser med stort selvværd. 

Dynelarsens giv-videre-gave
I LMF's oktoberblad 2018 blev 
det omtalt, at Lars Larsen, da 
han sidste sommer fyldte 70 år, 
valgte at give sine fødselsdags-
gaver til KATEMPRIS. 

Hverken Lars Larsen, hans 
familie eller vi fra KATEM-
PRIS og støtteforeningen SSK 
i Danmark havde regnet med, 
at han ville blive så begavet: 
281.359 kr. 

Halvdelen af beløbet går til 
at betale skolepenge til seks af 
vores ansattes børn (se billedet 

side 5) de næste 9 år, og den anden halvdel 
vil blive brugt til at bygge en ny spisesal. 

Vi glæder os rigtig meget til den nye 
spisesal, da vi derigennem vil få mere luft 
lokalemæssigt. De sidste par år har vi måt-
tet bruge vores bibliotek og IT-lokale som 
klasseværelse. Med den nye spisesal bliver 
det muligt for børnene igen selv at kunne 
finde bøger. 

Spisesalen og de nye lærerlejligheder 
ligger ud til hovedvejen, så mange vil nu 
kunne se, hvor stor KATEMPRIS er. Der-
benyttes ny arkitektur, for KATEMPRIS 
tænker kreativt, og børnene lærer at af-
prøve nye ideer eller gå nye veje. 
Vi vil gerne sige tak for jeres forbøn, je-
res tanker og jeres hilsner. Det varmer at 
mærke jeres nærhed og interesse. 

Varme hilsner fra Brighton og Anne med 
Aganyila (17 år), Amanya (13 år), Mukiza 
(8 år) og Alinda (6 år), se biledet herunder.

Fortsat fra side 5
ferie i Kipili og en afsluttende ferie på 
Zanzibar. 

Dog har det største for os været hver-
dagen med børnene, som vi har fået skabt 
relationer og kontakt til. Dagligdagen med 
børnene har været noget helt særligt i og 
med, at vi har fået lov til at være en del 
af deres gode og dårlige dage. Men også 
at vi har fået lov til at danse, lege og have 
det sjovt med dem hver dag. At få lov til 
at tage del i deres hjem og i deres hverdag, 
som fire fremmede piger, der kun er hos 
dem i en kort periode. 

Som bonus har vi også fået lov til at lade 
os integrere i et, for os, ukendt samfund. 
I starten af vores ophold kunne vi ikke 
sproget og kendte slet ikke til den afrikan-
ske kultur. Men vi blev modtaget med stor 
tålmodighed og omsorg for, at det hele nok 
skulle gå, og at vi nok skulle lære sproget 
at kende. 

At komme som fremmede til et sted, og 
tage derfra som kendt og tryg, det har væ-
ret en betydningsfuld og vigtig oplevelse 
for og gave til os alle. 
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Af Ruth Osmundsen, missionær i Etiopien

Vi er samlet i formiddagskaffepausen på 
Tabor Evangelical College (TEC), hvor 
jeg arbejder og snakken går lystigt blandt 
kollegaer. Pludselig dukker et kendt ansigt 
op, og en af lærerne præsenterer ham som 
pastor Million. 

Jeg lyser op i et stort smil, da han kom-
mer og sætter sig ved siden af mig. Men 
det er tydeligt, at han ikke helt kan huske, 
hvem jeg er. Første gang vi mødtes var for 
seks år siden i Hagere Maryam, hvor Me-
kane Yesus kirkens South Ethiopia Synod 
havde arrangeret workshop om implemen-
teringen af kirkens strategiplan. 

Dengang var pastor Million leder for 
provstiet i og omkring byen Mega, der lig-

ger 100 km fra grænsen til Kenya i det syd-
lige Ethiopien.Der er sket meget i pastor 
Millions liv på de 6 år der er gået, siden vi 
mødtes sidst.

Hjemme på ferie
Pastor Million fortæller, at han landede 
for et par dage siden i Addis Ababa og er 
nu her i Hawassa for at set til sine to store 
drenge, der går i gymnasiet her på TEC.

Pastor Million, hans kone og deres yng-
ste datter på 9 år har de sidste to år været 
udsendt til Chad som missionærer for Me-
kane Yesus kirkens missionsselskab. 

De er tilbage i Etiopien på ferie i to må-
neder. Familien rejser tilbage til Chad igen 
omkring 1. august. 

Missionærforældre og -børn
Deres to ældste drenge var allerede teen-
agere, da de bestemte sig for at rejse ud 
som missionærer. De valgte derfor, at dren-
gene, i stedet for at skulle begynde i et helt 
nyt skolesystem, kunne gå 9. - 12. klasse 
her på TEC, hvor vi også har en kostafde-
ling for elever langvejs fra. 

Selv om man er blevet teenager, er det 
ikke altid let at skulle undvære mor og far, 
og specielt ikke når de befinder sig i et helt 
andet land. Det er ofte ikke så let lige at 
komme i kontakt med dem. Da en af dren-
gene var alvorligt syg sidste år, kom deres 
mor hjem for at tage sig af ham. 

Pastor Million fortæller, at de i år har 
valgt at tage lidt længere ferie netop for at 
have mulighed for at være sammen med 
drengene og også bede sammen med dem, 
før eksamenstiden begynder. 

Pastor Millions far er også kommet op 
i årene, og derfor bruger de nu først en 
måneds tid med familien. Dernæst skal de 
rundt og fortælle om arbejdet og tjenesten i 
Chad, inden de rejser tilbage i begyndelsen 
af august.

Glød i stemme og øjne
Da pastor Million begynder at fortælle, 
om hvad de laver som missionærer, fyldes 
stemmen af begejstring, og øjnene lyser 
op. Det er tydeligt, at denne mand har fun-
det sit kald og er det rigtige sted. 

Mekane Yesus kirkens missionsselskab 
har eksisteret i 10 år, men der er mange 
udfordringer at kæmpe med, både når det 
gælder adgangen til ressourcer, men også 
lokale og internationale regler for bank-
transaktioner med mere. 

Derfor samarbejder Mekane Yesus 
kirken med flere internationale missions-
selskaber om at sende missionærer ud til 
andre lande. For pastor Million og hans 

familie betyder dette, at de er en del af et 
international team af missionærer i Chad, 
og at deres datter går på en engelsksproget 
skole for missionærbørn. 

»Hun snakker allerede flydende arabisk 
og engelsk med amerikansk accent«, for-
tæller han stolt. 

Selv arbejder han som præst ved et af 
missionshospitalerne og går rundt og snak-
ker med patienterne og beder for dem. Selv 
om Chad er et overvejende muslimsk land, 
så har befolkningen stor tillid til bønnens 
magt, og de oplever det som positivt, når 
hospitalspræsten kommer på besøg. 

Pastor Million fortsætter dog med at 
sige, at det er vigtigt at udvise diskretion, 
og at samtaler om tro og kristendom fore-
går på tomandshånd.

Livsomvæltende 
For pastor Million og hans kone har det 
været en stor omvæltning at flytte til Chad 
og skulle lære en ny kultur og et nyt sprog 
at kende. Men det har også været utroligt 
givende at stå i tjenesten sammen med de-
res andre missionærkollegaer, og at skabe 
relationer til naboer og andre, de møder i 
deres hverdag.

For mig blev det en stor opmuntring at 
møde pastor Million og dele erfaringer 
fra en missionærs hverdag. Selv om det 
er noget helt andet for ham, som etiopier, 
at rejse sammen med familien til Chad, 
end for mig som dansker at være udsendt 
til tjeneste i Etiopien, så deler vi alligevel 
kaldet og tjenesten som missionær, og de 
glæder og udfordringer der er i det. 

Husk pastor Million og familien og deres 
tjenste i Chad i jeres forbøn. Bed især for 
de to drenge, der fortsætter deres skole-
gang på TEC.  

Han fandt sit kald
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Nyt fra kontoret 

LMF byder velkommen til
Birthe Debel, Randers
Lisbeth og Søren Hansen, Aasiaat

HUSK LMF ER 
INGEN HEM-

MELIGHED

Vore døde ...
LMF har ikke modtaget meddelelse om 
dødsfald siden sidste udgivelse

tanker. Skolen er ikke kristen, men dets 
flag er blåt med et hvidt kors, og Petkoff 
undersøger nu, hvordan tankegodset blev 
bevaret og forandret i Japan. Det var også, 
fordi jeg er dansk, at han gerne ville have 
mig med i samtalen. 

Tilbage til forummet. Vi kom rundt om 
mange væsentlige emner, og det er tyde-
ligt, at mange arbejder engageret for deres 
medmennesker inspireret af deres religiøse 
ståsted. 

Indimellem var det ukritisk, som når 
man ofte omtalte Pew Research Centers 
resultat fra 2012, der viser, at 84 % af alle 
mennesker har en grad af religiøs tro. Det 
blev fremstillet som absolut godt. Ingen 
stillede det indlysende spørgsmål, hvad det 
betyder for vores forståelse af menneskers 
ugerninger. 

I plenum var der ikke plads til spørgsmål 
fra forsamlingen, men det var de mindre 
gruppemøder, omend ikke så meget som 
jeg kunne have ønsket mig. Heldigvis hav-
de vi tid til samtaler i pauserne og på den 
måde voksede vore netværk lidt. 

Hvad kom der ud af det? Der blev frem-
lagt mange forslag til G20-lederne, og or-
ganisatorene sagde, de ville bearbejde dem 
til nogle få. Hvorvidt det lykkedes, ved jeg 
ikke. 

Undervejs talte jeg med mange, der 
fandt, at mødet var for spredt og ville for 
meget. 

For mig var forskellen i niveau påfalden-
de mellem bidrag henvendt til de indbudte 
deltagere og bidrag, der var beregnet for de 
betalende tilhørere, selvom vi sad i samme 
hal. 

De personlige samtaler var stimulerende 
for mig, mens meget af det, der foregik i 
grupper og plenarforsamlingen, var interes-
sant, men også kalejdoskopisk med for lidt 
tid til fordybelse. 

Jeg forsøger at lade forvirringen blive 
tilbage og nøjes med at tage inspirationen 
med. 

Også i mit daglige virke er der brug for 
at få mine studerende til at fokusere på, 
hvad FNs Verdensmål betyder for vores 
fælles fremtid.

Fortsat fra side 9

C AB

Childrens
Bible
Art

Det er ved at være et stykke tid siden, at 
Childrens Bible Art har været omtalt her i 
LMF-Bladet.

Det skyldes, at der ikke er sket så vældig 
meget i det sidste års tid. 

Men Holger Madsen arbejder stadig på 
at skaffe interesse og engagement for dette 
redskab til at formidle evangeliet til børn 
gennem fortælling og gennem børn mod-
svar i form af tegninger.

Endvidere har CBA for nyligt modtaget 
en sending tegninger fra en skole.

Så tjek hjemmeside og Facebook i løbet 
af de kommende måneder – og bestil gerne 
materialer til selv at arbejde med CBA.

Magter og myndigheder
LMF må som forening naturligvis efterleve 
landets love og regler. 

Det er nogle gange forbundet med 
nogle udfordringer. Således har LMF for 
tiden,sammen med en hel række andre 
kristne foreninger, i dialog med SKAT om 
mulighederne for at modtage gaver, som 
giver skattefradrag for donorene.

ISOBRO, indsamlingsorganisationernes 
brancheforening, bistår foreningerne i sa-

gen.
SKAT har brugt ganske lang tid på 

sagen. Således skulle LMF og de øvrige 
foreninger indsende en række oplysninger 
i februar.

Der er i skrivende stund (12.7.) endnu 
ikke kommet svar.

Så snart svaret foreligger, vil LMFs 
medlemmer blive orienteret via hjemme-
side, Facebook og mail.. 

Har LMF din emailadresse?
Hvis du er interesseret i at få seneste nyt, 
og hvis du gerne vil spare penge på LMFs 
vegne, så er det en virkelig god idé, at 
LMF kender din emailadresse. 

Hvis du har en emailadresse, men ikke 
har fået en email om, at dette blad er til-
gængeligt online (www.lmfdanmark.dk), 
så er det fordi, LMF ikke kender din mail-
adresse.

Vær i så fald venlig at oplyse din emai-
ladresse ved at sende en email til LMFs 
emailadresse: kontor@lmfdanmark.dk 



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Læs om livet på børne-
hjemmet Peters House i 
Sumbawanga, Tanzania, 
på side 12


