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Finn Kier-Hansen

Først vil jeg gerne sige tak til Elisabeth 
Hejbøl og Lemvigkredsen. De har i år 
bidraget med at finde 16 opmuntrende 
og gode bibelvers, som vil følge dig i dit 
LMF-bedearbejde gennem 2020.

For i dette årets sidste nummer finder du 
som altid bedeplanen for 2020. Det er de 
vigtigste sider i bladet for hele året. Og det 
er altafgørende vigtigt, at du tager siderne 
ud af bladet eller printer dem. Mit forslag 
er at lægge siderne i din bibel, så du bærer 
denne tjeneste med dig hele året.

Så vil jeg gerne byde velkommen til alle 
jer, mere end 80, som har valgt at modtage 
LMF-Bladet elektronisk i fremtiden. I har 
alle bidraget til både en bedre økonomi 
for LMF og et bedre miljø for kommende 
generationer. For husk på: lidt har også 
ret, og vi sparer både papir, tryksværte og 
brændstof ved at sende bladet elektronisk.

Der er sket nogle vigtige forandringer for 
bestyrelse og forening. Dem kan du læse 
mere om på side 4-5. 

Men hele bladet er fuld af spændende 
læsestof til den søde juletid.

Håb
Simon Kronborg, udsendt af LM til Cam-
bodja, bidrager med den sidste andagt i 
serien om håb.

Jeg håber, du har det godt. Vi håber, at du 
snart må blive rask. Jeg håber, du får en 
god rejse.

Det er ofte sådanne ønsker, vi har til hin-
anden. Vi håber, det kommer til at gå den 
anden godt, eller at situationen snart bliver 
vendt til noget bedre. Kristne forældre hå-
ber og beder om, at Gud aldrig vil slippe 
deres børn, at de altid må tro på vores him-
melske far. 

Håbet, vi har som kristne, er det håb, 
Gud har givet os gennem sin eneste søn, 
Jesus Kristus. Jesu død på korset giver os 
håb. For på korset vandt han én gang for 
alle over døden. Håbet om, at døden ikke 
er det sidste, men at troen på Jesus frelser 
og bærer os over på den nye jord, hvor 
vi skal være for evigt. Der skal vi være 
sammen med vores familie af troende fra 
hele verden og forhåbentligt sammen med 
alle dem, vi holder af. Dem, som vi har 
bedt om, måtte forblive i troen eller måtte 
komme til tro. 

»Der er et håb, der brænder dybt i mig. 
Det giver kræfter og styrke til hver 
dag. Et glimt af herligheden, blot et 
fingerpeg, dog tvivlens dødsårsag: I 
Kristus står jeg ren og god, for jeg er 
renset i hans blod. Min største længsel 
og mit dybe håb, at se ham, som han 
er!«              Salmer og Sange nr. 320

Det er det håb, vi har med os hver dag, 
og det vi ønsker, at alle mennesker skal 
leve med. Og derfor er jeg sammen med 
min kone og børn rejst til Cambodja. Vi 
ønsker at fortælle mennesker om verdens 
håb, Jesus Kristus. For Jesus er den samme 
i Danmark og i Cambodja, og alle menne-
sker har brug for at høre om ham. Så lad os 
leve i det håb og give det videre i kærlig-
hed. Og det kan vi alle gøre. For vi ved, at 
Gud elsker os.
»Vi elsker, fordi han elskede os først.«
1 Joh. 4,19.  

Monica og Simon Kronborg med børnene Manola og Alfred
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Henrik Nis-Hanssen 
er ny formand for 
LMFs bestyrelse.

Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 25. januar i Christiansfeld

Missionærer har i mere end 100 år rejst fra 
den vestlige verden til Afrika, Sydamerika, 
Asien og andre steder for at sprede evan-
geliet om Jesus Kristus. Det gør de stadig, 
men i meget mindre omfang. Behovet er 
mindre, og de få missionsselskaber, der er 
tilbage sender færre og færre missionærer 
ud på missionsmarken. 

Samtidig mærker vi i den vestlige verden 
en afkristning, der kalder på missionærer, 
der kan fortælle os, der tilsyneladende ved 
alt, at rigdom og magt ikke kan måle sig 
med troen på Jesus. 

I LMF skal vi heldigvis ikke tage stil-
ling til, om vi skal sende flere eller færre 
missionærer ud i verden, for vi er ikke et 
udsendende missionsselskab, men en mis-
sionsforening, der støtter udsendte missio-
nærer i deres arbejde.

Et kinesisk ordsprog siger at »når foran-
dringens vinde blæser, bygger nogle vind-
møller – andre læhegn«.

I LMF bygger vi vindmøller
Vi støtter naturligvis stadigvæk udsendte 
missionærer og volontører økonomisk, 
vi beder for alle de missionærer, vi er i 
kontakt med. Vi afholder årligt et sommer-
stævne, hvor vi kan mødes og høre nyt fra 
verdens brændpunkter og samtidig vedli-

geholde venskaber og kontakter på tværs af 
kirkelige retninger.

Men i LMF har vi set et stigende behov 
fra private personer og organisationer for at 
kanalisere indsamlede midler til forskellige 
projekter. Det kan gøres gennem LMF.

Samarbejde med Relay Trust
Derudover er vi gået ind i et samarbejde 
med Relay Trust (RT), der blandt andet 
arbejder på at støtte kirker i Afrika med ud-
dannelse af præster og andre, der vil bringe 
evangeliet til unåede folkegrupper. Det 
gøres for eksempel ved såkaldt e-learning, 
der fortæller evangeliet på mange forskel-
lige stammesprog.

Dette samarbejde med RT betyder blandt 
andet, at der søges om økonomiske midler 
gennem DMRU (Dansk Missions Råds 
Udviklingsafdeling), og kanalisere dem 
gennem LMF. 

Derudover har RT købt sig nogle ugentli-
ge kontortimer i LMF, så vi også ad denne 
vej kan blive ved med at få økonomien til 
at løbe rundt. Det er en absolut nødvendig-
hed for LMF, så vi fortsat kan opretholde 
vores sædvanlige service- og informations-
niveau for vore medlemmer og de mange 
missionærer, vi er i kontakt med. 

Det betyder også, at vi i bestyrelsen har 
fået flere opgaver at tage os af. Det glæder 
vi os meget over, da vores berøringsflade 
bliver udvidet og muligheden for at ud-
bringe Guds ord endnu større. Vores forret-
ningsfører er pt. ansat i en stilling på 54 %, 
og med dette samarbejde med RT får han 
lidt flere opgaver, han skal løse. Det bety-
der ikke, at det sædvanlige LMF-arbejde 
nedprioriteres, men at samarbejdet med 
bestyrelsen bliver tættere.

Invitation fra formanden
Som ny formand for LMF ser jeg frem til 
disse nye tiltag – da det først og fremmest 
giver os mulighed for at være LMF’ere, 
som vi kender det – en tid endnu. Derud-
over får det også betydning for bestyrel-
sen, der skal sætte sig ind i flere ting, og 
dermed udfordres positivt i arbejdet med 
mission.

LMF er en gammel forening, men det 
betyder ikke, at vi et gået i stå. Det betyder 
derimod, at vi forsøger at følge med udvik-
lingen – holde fast i LMF’s grundværdier 
– men også se mission i et andet perspektiv 
end vi måske tidligere har gjort. Det er 
både spændende og udviklende.

Præsentation – Henrik Nis-Hanssen
På LMFs bestyrelsesmøde i slutningen af 
oktober faldt den endelige konstituering på 
plads. Derfor er det passende, at Henrik, 
LMFs ny og første mandlige formand præ-
senterer sig selv:
For over 10 år siden blev jeg bestyrel-
sesmedlem i LMF, og efter en del år som 
næstformand, er det så blevet min opgave 
at træde ind som formand for foreningen. 
Det hverv påtager jeg mig gerne. Jeg er 55 
år, lærer på Skjern Kristne Friskole og gift 
med Inge. 

Vi har sammen været missionærer ud-
sendt til Nigeria fra 2000-2003 (Mission 
Afrika) og til Tanzania (Luthersk Mission) 
fra 2007-2009. Vi har fire børn i alderen 
15-23 år. Jeg har i mange år brugt en del 
af min fritid på at være håndbold- og fod-
boldtræner.

Har du gode idéer, input eller bare en 
kommentar vedrørende LMF, så vær frimo-
dig og skriv eller ring – åbenhed og sam-
tale er vigtige elementer i driften af LMF.

Du finder kontaktinformation på Henrik i 
kolofonen på side 2.

Konstituering
LMFs bestyrelse har på bestyrelsesmø-
det den 25. oktober konstitueret sig som 
følger:

Formand: Henrik Nis-Hanssen
Næstformand: Anne-Karin Lauritzen 
Sekretær: Dorthe Skov-Østergaard
Medlem: Peter Lanting
Medlem: Elizabeth P. Olesen
Medlem: Alex B. Klausen

Forretningsføreren har kassereransvaret.
Karin Mogensen har valgt at udtræde af 
bestyrelsen uden for tur og med øjeblik-
kelig virkning. Bestyrelsen er derfor på 
udkik efter et nyt bestyrelsesmedlem.

Husk: LMF er ingen hemmelighed

LMF har gennem en stor indsats fra Relay 
Trust været i stand til at få bevilget knap 
200.000 kr. til partnerskabsudviklings-
projekter i Sierra Leone og Guinea.

Midlerne skal anvendes til at gennem-
føre dels et besøg af tre biskopper, som 
sammen med en række betroede medarbej-
dere kommer til Danmark, formodentlig i 
slutningen af februar.

Dels skal der en delegation fra Relay 

Trust og LMF til Sierra Leone senere på 
foråret 2020.

Partnerskabet har fokus på mulighederne 
for at udvikle og anvende e-learning både 
i teologisk undervisning, i formativ præg-
ning og i udviklingen af praktiske land-
brugsfærdigheder.

I forbindelse med aktiviteterne i Dan-
mark afholdes der møder for LMFere. Se 
nærmere i næste nummer af bladet.

Stor DMRU-bevilling til LMF
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Bibler i k(l)assevis
Kirsten og Peter Buch er udsendt af Dan-
mission til Nyakato Bible college, Mwanza, 
Tanzania

Lærernes Missions Forening har givet en 
god, stor pengegave til Nyakato Bible col-
lege, som har sat os i stand til at indkøbe: 
et klassesæt bibler til (primært) eksamens-
brug, et klassesæt bibler til studiebrug og 
12 fine trækors. 

Hvorfor har vi søgt om to klassesæt? 
Enkelt vil det være at sige, at to klassesæt 
ikke er meget til en skole med mange klas-
ser. Der er dog en grund mere. Biblerne 
er i to forskellige udgaver, den ene har 

kommentarer – det er den, de skal bruge 
til undervisning. Den anden er uden kom-
mentarer, den er derfor god til eksamens-
brug for at vise, om eleverne kan tingene 
ordentlig, eller om de blot er blevet gode til 
at skrive af.

Vi er meget taknemmelige over disse 
klassesæt af bibler, fordi det giver ens bag-
grund for alle studerende. 

Vi har elever, der kommer fra en god 
økonomisk baggrund, og vi har elever, der 
vender hver mønt for at få det til at hænge 
sammen økonomisk. 

Dem, der har haft råd til at købe en bibel 
med mange kommentarer, kan bestå en 
eksamen ved at skrive noterne i bibelen af. 
Mens dem, der ikke har så mange penge, 

benytter den billige standardbibel, som 
er uden noter. Bibler er billige, heldigvis. 
Det gør, at alle har en bibel. Men der er 
som beskrevet forskel på, hvilken bibel 
man har. De dyre har tillægssider og kom-
mentarer; gode studiebibler. Derfor har vi 
også købt de gode studiebibler, hvor der er 
mange små noter til passager i Bibelen. 

Dog skal man passe på kilderne! De stu-
derende skal lære, hvad der er bibel, hvad 
der er kommentarer, og hvilket forhold der 
er mellem bibel og kommentarer. Det blev 
helt morsomt, da en af vore elever vidste, 
at Jonas bogen var skrevet omkring år 400 
før Kristus. Kirsten spurgte så: 

»Hvor ved du det fra?« 
Det er en ganske sen datering i forhold 

til Jonasbogens selvvidnesbyrd, hvor Jonas 
hører til i kongetiden. 

»Det står i Bibelen!«, var svaret. 
Og ganske rigtigt, det stod i bibelen, 

eller rettere i hans udgave af bibelen. I 
noterne til Jonasbogen. De studerende skal 
lære om primære og sekundære kilder: 
Biblen er primærkilde for al vor tro. Noter 

og kommentarer kan være nyttige, men kan 
også være vildledende, som i tilfældet med 
Jonas bog. 

»Ret dit blik mod Jesus!«
Sammen med biblerne købte skolen også et 
kors til hvert klasseværelse. Der bør være 
et kors i hvert klasselokale, men det var 
der ikke. Nu har hvert klasselokale sit kors 
til at fastholde os i troen og rette vort blik 
mod den korsfæstede Jesus. 

At rette sit blik imod Jesus er dette års 
bibelvers i kirken. Det er fra Hebræerbre-
vet kap. 12 vers 4: »Lad os rette vort blik 
mod Jesus, troens banebryder og fulden-
der«. Liturgisk bliver det brugt sådan, at 
præsten eller menighedslederen siger: »Ret 
dit blik mod Jesus« hvor efter menigheden 
siger: »Troens banebryder og fuldender« 
hvorefter præsten så siger: »Troens bane-
bryder og fuldender« og menigheden sva-
rer: »Ret dit blik mod Jesus«. 

Det er også vores hilsen til alle i LMF 
sammen med en stor tak: »Ret dit blik mod 
Jesus, troens banebryder og fuldender«.

Der læses op fra de nyvelsignede  bibler

Kors og bibler bliver velsignet af to biskopper, den ene er fra Finland
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Bedeplan 2020

Lærernes Missions Forening

1. og 16.
Se, hvor stor kærlighed Faderen har 
vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er 
det! 1. Joh. 3,1

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

2. og 17.
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal 
I finde; bank på, så skal der lukkes op 
for jer. Matt. 7,7

Lad os takke og bede for
* LMF i Danmark
* LMF's formand Henrik Nis-Hanssen
* Forretningsfører Finn Kier-Hansen
* LMF-Bladet
* LMF på Færøerne, i Norge, Finland  
 og Island
* Cathrine Sørensen og Mayron  
 Meija (Maunus), Honduras 
* Noriko og Christian Hermansen  
 (Naomi og Simon), Japan
*  Mette og Alex Bjergbæk Klausen,  
 Relay Trust, Vestafrika

ChildrensBibleArt skifter ejer ...
For cirka tre år siden henvendte Holger 
Madsen sig til LMF med en god idé: 
ChildrensBibleArt (CBA).

Konceptet handler om at lade Bibel-
fortællinger udfolde sig på papir gennem 
børns kreativitet. 

Desuden er konceptet også knyttet op på 
den såkaldte artmoney, som er en alternativ 
valuta i stil med bitcoin.

Slog ikke rigtig an ...
Efter gennem de sidst godt to år at have 
forsøgt at promovere ideen og redskabet 
har bestyrelsen og forretningsføreren san-
det, at det ikke rigtig vandt opbakning i 
LMF-regi. Desværre.

Derfor besluttedes det at overdrage kon-
ceptet til idémanden.

Holger  viderefører 
Tirsdag d. 19. november mødtes så Holger 
Madsen og Finn Kier-Hansen på Amager. 
Holger modtog de CBA-kunstværker, som 
LMF lå inde med. Desuden fik Holger 
også en god del blokke og nogle få andre 
effekter.

Udover de materielle værdier blev do-
mænet childrensbibkeart.org samt med-
lemskab af artmoney også overdraget til 
Holger.

Holger er dedikeret til at videreføre 
CBA, og han inviterer fortsat LMFere i 
Danmark og ude i den store verden til at 
gøre brug af CBA. 

Du kan finde mere information og  
kontaktoplysninger her:

www.kristenmeditation.dk/childrensbibleart/
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11. og 26.
Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til 
den blev I jo kaldet som lemmer på ét 
legeme. Og vær taknemlige. Kol. 3.15.

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Skjern
* Alle skoler i Danmark, deres 
 lærere og pædagoger
* Ungdom med Opgave:
* Stella Christtreu, Indonesien
* Jette og Lyle Hall (Rachel, Acacia,  
 Michaela, Naomi), Tanzania

* Lone og Winterford Barua (Mari- 
 etta, Thea, Martin), Papua Ny Guinea
* Kirsten Solveig Larsen og 
 Raimundo Pinheiro, Brasilien

12. og 27.
Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig 
på ny en fast ånd! Sl. 51,12

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Esbjerg
* Missionærbørnene og deres 
 lærere og volontører
* Israelsmissionen:
* Elisabeth og David Serner 
 (Nathanael, Naomi), Israel

13. og 28.
Lad mig atter frydes over din frelse, 
styrk mig med en villig ånd! Sl. 51,14

Lad os takke og bede for
* Apostolsk Kirkes Mission:
* Malene og Andreas Vejnø  
 Andersen (Noa, Eliza Joy), Zambia
*  Rebekka og Thomas Kjær (Angelica,  
 Josva, Benjamin, Silas), Sydafrika

3. og 18.
Intet er umuligt for Gud. Luk. 1.37 

Lad os takke og bede for
* LMF’s bestyrelse, kredsledere og  
 arbejdsudvalg
* Hver enkelt medlems tjeneste i  
 bøn og arbejde
* Lea Kjeldsen, Aktiv Mission, Polen
* Meifrid og Bryan Mahendran,  
 Malaysia/Færøerne 
* Christian Vestergaard, LAMB/ass.  
 Danmission, Bangladesh

4. og 19.
For bjergene kan rokkes og højene 
vakle, men min troskab mod dig rokkes 
ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger 
Herren, der viser dig barmhjertighed. 
Es. 54.10

Lad os takke og bede for
* Sundhedspersonalets  
 Missionsfællesskab (SMF) 
* Nationale lærere og deres skoler  
 og menigheder
* Seniorvolontører
* Ruth Ulea, Nigeria
* Stella Ndyekobora, Tanzania 
* Mala Sinha, Indien 

5. og 20.
Hold jer ham for øje, som fandt sig i en 
sådan modstand fra syndere, for at I 
ikke skal blive trætte og miste modet. 
Hebr. 12,3 

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i København
* Tidligere missionærer, der rejser  
 ud til kortere opgaver

* Danmission: 
*  Anna-Marie Lauenstein og Louis  
 William Møllerfors, Tanzania
* Kirsten og Peter Buch, Tanzania
* Stine H. Pedersen, Madagaskar,  
 ass. Danmission

6. og 21.
Vær glade i håbet, udholdende i 
trængslen, vedholdende i bønnen.  
Rom. 12.12

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Ans
* Missionærer på hjemmeophold og  
 i mødearbejde
* Luthersk Mission:
* Stine og Rasmus Roager (Anders,  
 Ingrid, Alfred, Marius), Tanzania
*  Ruth og Philip Bach-Svendsen,  
 Tanzania

7. og 22.
Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fat-
ter du ikke nu, men senere skal du for-
stå det.« Johs. 13,7

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Aarhus
* Luthersk Mission:
* Monica og Simon Kronborg  
 (Alfred, Manola), Cambodja
* Dina og Henrik Borch Jakobsen  
 (Selma, Noah Sejr, Alfred, Smilla,  
 Petra), Cambodja

* Ruth Osmundsen, Etiopien

8. og 23.
Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre 
i din sandhed, lad mit hjerte alene 
frygte dit navn. Salme 86,11

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Lemvig
* Missionærer under udrejse
*  Skandinavisk Børnemission:
* Charlotte og Thorkild Jørgensen,  
 Kenya

* Anne og Brighton J. Katabaro  
 (Aganyila, Amanya, Mukiza, Alinda)    
 Tanzania

9. og 24.
Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. 
Matt. 26,41

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

10. og 25.
Sig altid Gud Fader tak for alt i vor 
Herre Jesu Kristi navn. Ef. 5,20

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Haderslev
* Missionsselskabernes volontører  
 og ungdomsarbejde
* Promissio:
* Berit Østby og Mehret-Ab Beraki, Etiopien
* Elisabeth Poulsen, Liberia
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* Brødremenighedens Danske Mission:
* Knud Elmo Knudsen, pendlermis- 
 sionær
* Janice og Mads Jakobsen, Tanzania

14. og 29.
Herre, åbn mine læber, så min mund 
kan forkynde din pris. Sl. 51.17

Lad os takke og bede for
* LMF’s medlemmer uden for 
 kredsene
* LMF’s danske stævne (6.-8. juli  
 2020 i Middelfart)
* Nordiske LMF-stævne  
 30. juli til 2. august 2020 i  
 Kristiansand, Norge
* Hjemvendte missionærer
* Pensionerede missionærer i 
 Danmark

15. og 30.
Overgiv din vej til Herren stol på ham 
så griber han ind. Sl. 37,5

Lad os takke og bede for
* Dagcentre og børnehjem for 

 gadebørn:
* Sukh Dhaam i Alkmaar, Suriname
* Emmanuel, Honduras
* Enkehjemmet Lebanon, Indien
* Siloam Kostskole, Indien
* Immanuelshjemmet Phibun,  
 Thailand
* City Ministry, Nigeria
* Institutioner og skoler i øvrigt, som  
 missionærerne har kontakt til eller  
 arbejder på

31. 
Men når han kommer, sandhedens 
ånd, skal han vejlede jer i hele sandhe-
den. Joh. 16,13a

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

GAVEKORT: ÉT ÅRS MEDLEMSKAB

Julegaveidé!
Muligheden for medlemskab i LMF er 
ikke en hemmelighed! Det er en gave 
og et privilegium, som du nu har mu-
lighed for at give videre!

LMF tilbyder nemlig et særligt gave-
medlemskab, hvor du for blot 100 kr. 
kan forære en ven, et familiemedlem, 
en nabo, ja, måske dig selv, hvis du 
ikke er medlem, et års medlemskab 
af LMF. Prisen gælder både for  
enkelt- og for parmedlemskab.

Reglerne
Medlemskabet gælder for ét år. Det 
nye medlem får herefter pr. brev el-
ler email tilbudt at fortsætte som al-
mindeligt medlem til normal sats.

Nuværende medlemmer kan ikke 
tegne et gavemedlemskab til sig selv, 
kun til andre.

Gavemedlemskab er betinget af, 
at modtageren bliver glad for gaven! 
Ellers kan den returneres, og du får 
pengene refunderet.

Hvervegave 
For hvert tredje medlemskab, du kø-
ber, modtager du en LMF-mulepose!

Sådan gør du
Kontakt kontoret pr. telefon eller 
email (se side 2) med oplysning om 
det nye medlem. Husk at have navn, 
adresse samt gerne emailadresse pa-
rat. Ring endelig, så hjælpes vi ad!

Sådan gør LMF
Når du har bestilt et gavemedlem-
skab, får du tilsendt et fint gavekort, 
som du kan give til modtageren.

Desuden modtager du en faktura. 
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Lyle Hall beretter om en almindelig mis-
sionsrejse, som fik en ualmindelig velsig-
nelse

For et par uger siden rejste jeg 700 kilome-
ter nordpå helt ind i området ved Ngoron-
gorokrateret. Det er en nationalpark, men 
der bor også tusindevis af masaier med 
deres familier og husdyr. Der synes at være 
en gensidig forståelse mellem masaierne 
og dyrelivet. Hvis I lader os være i fred, så 
vil vi også lade jer være i fred.

Jeg mødtes med omkring 30 præster, 
og vi delte nogle dage sammen og så på 
kirkens formål og kald. En god udfordring 
for dem at tænke kreativt ud over blot kir-
ketraditioner.

Knækket kilerem
Da jeg kørte af sted efter møderne med en 

bilfuld folk, kørte bilen kun omkring to 
kilometer, før den begyndte at overophede. 
To kileremme var knækket! Hvad skal jeg 
gøre? 

Den nærmeste by er cirka tre timer der-
fra! Og kan jeg overhovedet finde nogen, 
der vil køre helt herude fra byen?

En af præsterne ringede så til en ven, der 
ringede til en ven, der ringede til en anden 
ven. Jeg var nødt til at gå lidt væk derfra 
og bede og ringe til Jette for at sige, at jeg 
sandsynligvis ikke kommer hjem før om 
tre dage.

Der gik omkring en halv time, og her 
kommer en masai i en bil med – ikke kun 
en enkelt kilerem, men hele fire! Jeg kunne 
næsten ikke tro mine egne øjne, helt her-
ude i vildnisset? Gemmer denne fyr disse 
ting i sin mudderhytte? 

Men jeg stillede ikke nogen spørgsmål, 

jeg var bare lykkelig. Omkring en time se-
nere var vi af sted igen. Alt det kostede det 
mig kun $8, det var både de to kileremme 
og arbejdskraft. På sådan en dag kan man 
da kun elske Afrika!

Jeg var nødt til at grine lidt af, hvordan 
Gud tager sig af os herude, jeg kunne godt 
ønske, at tingene gik så let hele tiden. Efter 
tolv timers køretur var jeg ualmindeligt 
glad for at være hjemme igen. 

Kileremsmirakel ved Ngorongoro
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ligheder ind tidligt, så forplanter det sig til 
noget godt senere, og derfor er det noget 
af det, jeg brænder for – hvordan man un-
derviser de små. Et af de store problemer 
på kirkens skoler er, at mange af lærerne 
ikke er uddannede, og noget af det, jeg skal 
finde ud af, er også, hvor mange det drejer 
sig om, så vi kan få overblik over behovet 
for uddannelse og kurser,« siger Elisabeth, 
der glæder sig til at komme ud på skolerne 
og se, hvordan de arbejder.

»Det er vigtigt for mig at få skabt en god 
dialog med skolerne. Jeg kommer ikke som 
en, der skal bedømme dem på den negative 
måde, men kommer som en samarbejds-
partner, og her skal skabes en dialog, hvor 
de kan fortælle, hvad deres udfordring er,« 
forklarer hun.

Svært med Liberia-engelsk
Det med dialogen kan dog også være en 
sproglig udfordring her i begyndelsen. 
»Sproget er Liberia-engelsk, og jeg forstår 
ikke ret meget af det, de siger – det er slet 
ikke, som vi er vant til at tale engelsk – 
men de siger, at der ikke vil gå så lang tid, 
før jeg kan forstå det. Men sådan er det, 
når man rejser til et nyt land. Denne gang 
er det en fordel for mig, at jeg kender det 
alfabet, de bruger,« siger Elisabeth.

Gengivet fra Promissio, #04 / November 
2019.
Elisabeth Poulsen er medlem af LMF

»Alt er nyt og anderledes. Maden. Lydene. 
Sproget. Tænkningen,« siger Elisabeth 
Poulsen, der er udsendt som missionær til 
Liberia og landede i Monrovia sent onsdag 
aften den 9. oktober.

Men Elisabeth Poulsen har prøvet det 
før, både i Etiopien, Botswana og Filip-
pinerne, og erfaringerne herfra kan hun 
bruge i landingen i Liberia.

»Fordi jeg før har prøvet at lande i et nyt 
land, er jeg ikke så stresset her i begyndel-
sen, som man måske er første gang. Man 
skal være indstillet på, at tingene ikke er, 
som de er derhjemme, og man er nødt til 
at sige til sig selv, at nu er alting nyt, og 
så må man navigere ud fra det udgangs-
punkt,« siger Elisabeth Poulsen og giver et 
indblik i en af de mange små ting, der er at 
tage sig af fra begyndelsen – og hvordan 
man somme tider skal leve med, at nogle 
ting kun kan gøres halvt.

»For eksempel er jeg i en halvstor lej-
lighed, og jeg har fået købt gardiner til 
halvdelen af lejligheden. Og så skal jeg 
nok leve nogle måneder, hvor halvdelen af 
vinduerne ikke har gardiner,« fortæller hun 

med et lille grin. 
Derudover har hun også skullet have styr 

på opholdstilladelse og flergangsvisa, og 
bilen skulle også i garagen. Og så er hun i 
øvrigt også efter to dage i landet begyndt 
på arbejdet i Den Lutherske Kirkes skole-
system.

»Det er gået rigtig godt med at komme i 
gang. Dem. jeg skal arbejde sammen med, 
er utrolig venlige, og de vil meget gerne 
hjælpe,« siger hun.

Vil fokusere på de yngre klasser
Elisabeth Poulsen er uddannet lærer og har 
undervist i 29  år, både på Færøerne og i 
Danmark. Hun har en diplomuddannelse i 
pædagogisk psykologi og har netop afslut-
tet en bachelor i »Education«. Dermed var 
det også oplagt, at hun skulle hjælpe Den 
Lutherske Kirkes skolesystem i Liberia, og 
en af hendes opgaver bliver at arbejde med 
udrustning af lærerne i form af kurser og 
efteruddannelse.

I første omgang har hun dog brug for 
dels at få overblik over, hvad de laver på 
skolesystemets kontor, og dels at indsamle 
viden om situationen på skolerne. Her tæn-
ker hun, at fokus i første omgang vil blive 
på de yngre årgange fra 0.-3. klasse.

»Hvis man får lagt gode vaner og mu-

Samtidig med at det kan være udfordren-
de, når alt er nyt og anderledes, er det også 
noget af det, der tiltrækker hende. 

»Det er spændende at møde nye kulturer 
og nye mennesker, og jeg synes, det er en 
fordel at møde mange forskellige, for så 
udvikler du dig på nye niveauer, alt efter 
hvilke udfordringer der er.«

Måske kan hendes færøske baggrund 
også gavne hende i den afrikanske kultur.

»Vi færinger er jo vant til, at vi skal tage 
en dag ad gangen. Vi tæller ikke minutter 
og sekunder, men er vant til at tage tin-
gene, som de kommer. Jeg ved ikke, om 
vi har en fordel frem for danskere, men 
jeg tror, vi er meget omstillingsparate som 
mennesker: Bliver det ikke i dag, så bli-
ver det i morgen. Jeg tænker også, at min 
forventning og indstilling er vigtig, når 
jeg bor i et land som Liberia. Jeg skal ikke 
forvente, at alt bliver ordnet i dag. Jeg ved, 
at det tager tid. Og selvom jeg tænker, det 
skal være i dag, så tænker de måske, at det 
er om en uge. Så det er en øvelse hver dag 
at tage tingene, som de kommer,« siger 
Elisabeth.

Hun glæder sig til at komme i gang med 
de forskellige opgaver og til at lære kolle-
gerne bedre at kende.

Fra Færøerme til Liberia



18 19

Nyt fra kontoret 

HUSK LMF 
ER INGEN 
HEMME-
LIGHED Vore døde ...

Christa Knudsen, Videbæk

Midlertidig adresse i Danmark
Lone Barua har på grund af datteren, 
Mariettas, langvarige sygdom, fået dansk 
adresse:

Lone Barua, Ungdom med opgave, 
Randersvej 195B, 
8544 Mørke
Desværre måtte Lone ægtefælle, Win-

terford, forlade Danmark, da hans tre 
måneders visum udløb. De håber at blive 
genforenet i 2020. 

Heldigvis er de seneste efterretninger om 
Mariettas tilstand positive. 

Bed endelig for hele familien.

Tusind tak – og så lige lidt til!
Det hører sig til, at der i dette årets sidste 
nummer af LMF-Bladet dels siges tak for 
de mange, gode gaver, som I medlemmer 
giver til foreningens drift og virke.

Og så kommer også den sædvanlige op-
fordring til at betænke LMF med en ekstra 
julegave. For vi er ikke helt i mål endnu 
med årets gaveindtægter.

Heldigvis ser det gunstigt ud, men ikke 
desto mindre fordres det, at cirka en tred-
jedel af årets budgetterede gaveindtægter 
til foreningen (§8a) kommer ind i løbet af 
november og december.

Så overvej, om du har husket, at forenin-
gen er helt afhængig af individuelle gaver. 
Og giv gerne en god julegave.

I første nummer af LMF-Bladet 2020 vil 
du finde mere udførlig information om for-
eningens økonomi.

Dobbelt op på sommervelsignelser
Sommeren 2020 bliver virkelig begiven-
hedsrig i LMF-regi!

For det arrangeres både et nationalt 
LMF-stævne og et nordisk stævne.

Det danske sommerstævne afholdes på 
Severin i Middelfart (herover) i dagene:

Mandag d. 6. til onsdag d. 8. juli.
Det er altså et døgn kortere, end vi har 

været vant til.
Det er blandt andet for at spare lidt 

stævnekræfter til det nordiske stævne, som 
afholdes 30. juli til 2. august på Ansgar-
skolen i Kristiansand (herunder).

Der kommer selvfølgelig meget mere 
information i kommende numre af LMF-
Bladet. Se også hjemmesiden.

Med stor tak for et 
spændende år og fuld af 
forventning om en frem-
gangsrigt 2020 vil LMFs 
bestyrelse og forretnings-
fører gerne ønske alle 
medlemmer, venner, mis-
sionærer og partnere en 
rigtig glædelig jul og et 
velsignet nytår.



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Julequiztraditio-
nen fortsætter

Rør blot ikke ved min gamle jul, nej, vel? 
Og en god julequiz er nu en gang en del af 
LMF-Bladets juletradition. 

I år handler det om at finde ud af, hvor 
mange julekugler, der egentlig gemmer sig 
i bladet. Og det er ikke bare sådan lige, det 
kræver opmærksomhed og agtpågivenhed 
at finde det korrekte svar. Alle kugler tæl-
ler med!

Hvis du vil quize med, skal du tælle og 
så sende en email til 

kontor@lmfdanmark.dk
Jens Evald, som nu er 100 år, vil atter i 

år agere notarius publicus, når han den 19. 
december udtrækker den heldige vinder 
blandt alle korrekte besvarelser, som er 
indsendt senest onsdag d. 18. december.


