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LMF-Bladet nr. 1, 2020
Finn Kier-Hansen

Første nummer af LMF-bladet i det nye 
årti. Det er da spændende, hvad det måtte 
bringe, altså det nye årti, ikke mindst for 
LMF.

På siderne 6-9 løftes sløret for noget af 
det meget spændende, som allerede er født, 
nemlig det nære samarbejde mellem Relay 
Trust og LMF, som nu udfoldes i spænden-
de muligheder for at være med til at præge 
og styrke kirker i det vestlige Afrika. Læs 
meget mere og tag imod invitationen, som 
rækkes ud på side 9.

Der er en lang tradition for, at de nor-
diske lande på skift har ansvaret for et års 
serie af andagter til vores blade. Nu, hvor 
LMF Sverige ikke længere eksisterer, er 
det alene Danmark og Norge, som skiftes. I 
2020 er det LMF Norge, som bidrager med 
andagterne, som vil have det gennemgå-
ende tema: Rodfæstet.

Desværre er bladet kun på 16 sider. De 
sidste fire sider kunne have været brugt til 
nyt fra flere af de steder ude i verden, hvor 
LMF støtter arbejdet. Benyt muligheden 
for at informere – til glæde for alle.

Af Annbjørg Hesselberg, tidligere formand 
for LMF Norges bestyrelse

Romerbrevet 11,16b-18:
Er roden hellig, er grenene det også. 
Men når nogle af grenene blev brækket af, 
og du, som er en gren af et vildt oliventræ, 
er blevet podet ind blandt grenene og også 
får af saften fra det ægte træs rod, så skal 
du ikke hovere over de andre grene; og 
hvis du gør det, så husk på, at det ikke er 
dig, der bærer roden, men roden, der bærer 
dig. 

Johannesevangeliet 15,4-5a: 
Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en 
gren ikke kan bære frugt af sig selv, men 
kun når den bliver på vintræet, sådan kan I 
det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg 
er vintræet, I er grenene. 

Læs gerne de to bibeltekster i deres sam-
menhæng. Der er to typer træer: oliventræ-
et (olietræet) og vinstokken. Begge bruges 
som en illustration af den organiske livs-
sammenhæng, der er absolut nødvendig, 
for at et menneske kan have del i Kristus 
og Guds løfter.

Oliventræet: I Guds frelsesplan blev 
Israel valgt som hans redskab i verden. 
Rødderne er forankret i Guds løfter. Nogle 
mennesker accepterede Jesus som Messias, 
andre gjorde det ikke. Sidstnævnte blev 
tørre grene, som mistede forbindelsen til 
roden. 

Hedninger, der kommer til tro, bliver 
indpodede på træet. De bliver en del af 
den store sammenhæng, de får del i den 

samme frelse, som var tiltænkt Israel – for 
det er den samme Gud, der åbenbarer sig. 
I Kristus er åbenbaringen endegyldig. Tek-
sten i Rom 11 beder os om at se og værd-
sætte troens jødiske rødder. Gud vil frelse 
Israel og hedningerne på samme måde: I 
Kristus.

Vintræet: Det handler om det kristne 
liv. Åndens liv, der frembringer Åndens 
frugt, er tilgængeligt i det åbne samfund 
med Jesus selv, hvor syndserkendelse og 
-bekendelse åbner op for tilgivelse og kraft 
til nyt liv. Livet skal være i Kristus. Jeg er 
det sande vintræ, og min far er vinbonden, 
siger Jesus.

Til overvejelse:
1. Hvordan bliver de afbrækkede, tørre 
grene podet tilbage på stammen? Er det en 
del af Missionsbefalingen?
2. Har vi erfaring med vinbondens omsorg 
og pleje?

Rodfæstet

Motiv fra Getsemane have, Jerusalem
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Elizabeth Padillo 
Olesen er medlem af 
LMFs bestyrelse

Bestyrelsens hjørne

Godt nytår … i dag og alle dage med Je-
sus, Immanuel
Som så mange andre år har vi igen – for en 
månedstid siden – fejret jul og nytår. Jeg 
håber, du har haft en god fejring af højti-
den i kirken, derhjemme eller sammen med 
venner uden for dit hjem. Godt og velsig-
net nytår 2020.

Den hektiske højtid
Nytårsaften bruger vi i Danmark tid foran 
tv-skærmen for at se og lytte til dronnin-
gens tale. Nytårsdag er det statsministerens 
tale, som udsendes. Butikker påvirker os 
også i forberedelserne til højtiden ved at 
bombardere os med gode slagtilbud. 

Det er en hektisk tid med at finde og 
købe de rigtige gaver. Ofte er gavegivning 
meget centreret omkring dem, som vi 
kender, og dem omkring os, som vi elsker. 
Men der er også nogle, der vælger, at gaver 
skal nå ud til fremmede og til dem, der 
lider.

Verdens brændpunkter 
Efter festens glæde vågnede vi op til ny-
heden om konflikten mellem Iran og USA 
efter USA's angreb, der dræbte den iranske 

militærleder og til nyheden om et erklæret 
løfte om en mere brutal hævnaktion. 

Dette er noget, der har fanget verdens 
opmærksomhed. Mange spekulerer i og 
frygter for en fremtid med mere krig. 

Andre mener, at uden ordentlig håndte-
ring af situationen kunne konflikten netop 
eskaleres til krig eller flere uroligheder i 
Mellemøsten og Golfregionen. 

Naturbrande i Australien har også tilføjet 
en stor bekymring for klimaændringer i 
vores tid og i verden.

Engelens bud
I julen bad en engel os om ikke at frygte. 
Med Jesu fødsel som Immanuel er vi for-
sikrede om Guds evige nærvær. LMF's 
identitet og overbevisning er den samme.

Gud har kontrol. Planen for Guds frelse 
er ikke standset. Fred og forsoning er for-
pligtelser, vi fortsætter med at arbejde for 
i vores hjerter og på vores daglige arbejde. 
Mørke og ondskab opleves, men lyset fra 
Guds kærlighed skinner. Vi er opfordret til 
at fokusere på bøn og på fordybelse i Guds 
ord. Bed for Mellemøsten og andre steder 
i verden, hvor krig og vold raser. Og bed 
for alle vores missionærer spredt over hele 
kloden.

Tak til Karin Mogensen
LMF-bestyrelsen har afholdt sit første be-
styrelsesmøde i år uden Karin Mogensen. 
Karin trak sig ud af bestyrelsen på vores 
møde i oktober 2019. 

Jeg vil gerne udtrykke min og bestyrel-
sens dybeste taknemmelighed til Karin for 
hendes aktive rolle i LMFs bestyrelse og 
LMFs tjeneste. Karins kreativitet og gæst-
frihed, som ses i alle de praktiske detaljer 

med forberedelsen af vores møder, har gen-
nem årene glædet alle i bestyrelsen. 

Karin var primus motor ved det gode 
landsdelsstævne i Christiansfeld i 2019. 

Hendes glæde og engagement har været 
en inspiration. Vi i bestyrelsen savner Ka-
rin, men vi er glade for, at hun fortsat påta-
ger sig at opdatere LMF's Facebookside. 

Vi byder også Henrik Nis-Hanssen vel-
kommen som den nye bestyrelsesformand 
og Anna Karin som næstformand. Det er 
endvidere en stor lettelse, at Dorthe Skov-
Østergaard fortsætter i bestyrelsen.

Guds ære
Må Guds ære blive afspejlet i vores fælles-
skab som LMF’ere, som missionærer, der 
er stationeret i mange steder i verden, som 
små lokale kredse i byer, i vores lands-
stævne, i møder i bestyrelsen, og i vores 
personlige rum, hvor bønner bedes og rej-
ses op som flammer til Guds hjerte.

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 6. april i Christiansfeld

Salmernes bog 57,6:
Herre, lad din  

storhed fylde  
himmelrummet, lad 

din herlighed  
komme over hele 

jorden.
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Af Alex Bjergbæk Klausen, medstifter af 
Relay Trust og bestyrelsesmedlem i LMF

»Hvis jeg har sagt eller gjort noget, som 
har fornærmet dig, så tilgiv mig!« Sådan 
cirka lød afskedsordene fra vores kol-
legaer, da Mette og jeg rejste fra Nigeria 
i 2012. Vi havde allerede hørt de samme 
ord flere gange inden. Men de kom til at 
stå meget stærkere i afskedens time. Er der 
noget, som har ødelagt relationen, er det 
vigtigt at få rettet op på det, så man kan 
komme videre.

Man skal ikke drage ud på en rejse med 
vrede, skuffelse, sorg eller frustrationer i 
bagagen. De vil tynge og gøre skridtene 
tunge. Gode relationer skal plejes, – og når 
man på et tidspunkt giver slip på hinanden, 
så skal det være med en god mavefornem-
melse. Inderst inde ved vi det alle, men 
ofte glemmer vi det i en travl hverdag. 

Gode relationer er netop det, vi sætter 
fokus på i et tæt samarbejde mellem LMF, 

Relay Trust og DMRU (Dansk Missions-
råds Udviklingsafdeling). 

Relay Trust har igennem flere år haft 
et nært samarbejde med partnerkirker i 
henholdsvis Sierra Leone og Guinea. Vi 
har lavet flere projekter og aktiviteter sam-
men med kirkerne. Vi føler, at der er blevet 
skabt en stærk relation. 

Samarbejdet styrkes i fællesskab
Men samtidig kan vi også se, at vi nu er 
nået til et punkt i vores samarbejde, hvor 
det vil være godt at få mere struktur på 
relationerne. Forventninger skal afstemmes 
og forhåbentlig blive til realistiske projekt-
beskrivelser. 

Når man skal på en længere rejse sam-
men, er det vigtigt, at man er enige om 
tingene, så der ikke opstår utilsigtede 
skuffelser eller misforståelser. Det er også 
vigtigt, at der er en mere overordnet plan 
for rejsen – en strategi, så det er tydeligt, 
hvornår målet er nået. 

Et partnerskab skal være stærkt og foku-
seret, mens det står på, men det skal ikke 
nødvendigvis vare evigt. Med andre ord 
skal der altid i et partnerskab være en klar 
exit-strategi og helst fra begyndelsen. Når 
man så går fra hinanden, skal det være med 
den gode mavefornemmelse – med en klar 
følelse af, at man har nået det fælles mål, 
som man satte fra begyndelsen. 

Samarbejdsrelationerne i Sierra Leone 
og Guinea har på mange måder karakter 
af »pilot-relationer«. Det er her, vi tester 
og udvikler materialer i samarbejde med 
lokale kirkeledere, inden de samme mate-
rialer kan anvendes andre steder. Derfor er 
det vigtigt, at vi har et særlig godt forhold 
til netop disse kirker. 

Danida bidrager
Noget af det, vi underviser kirkelederne i, 
er at være dygtige fortalere og forbilleder 
i lokalsamfundene. Her spiller kirkerne en 
stor rolle og kan være med til at påvirke et 
lokalsamfund i en positiv retning.

I Danmark er det muligt at søge om 

Danidamidler til udviklingsrelaterede pro-
jekter. En af komponenterne i vores over-
ordnede undervisningsstrategi er netop ud-
viklingsrelateret og har særlig fokus på at 
forbedre landbruget gennem bæredygtige 
metoder, som er baseret på bibelske prin-
cipper. Det hedder »Farming God’s Way«.

Mange kirkeledere og evangelister skal 
klare sig selv, når de bliver sendt ud på 
mission. Der er ikke midler til at dække de-
res lønninger. Men hvis de har viden med 
i bagagen, kan de, ligesom Paulus, finde 
en måde at tjene til føden på. Eftersom 
principperne bag »Farming God’s Way« er 
baseret på Bibelen, så er det samtidig en 
anderledes indgangsvinkel til undervisning 
i Bibelen. Det foregår ikke i et kirkerum 
i det pæneste søndagstøj, men derimod i 
marken med gummistøvler på. Det er med 
andre ord praktisk teologi.

LMF som rejseledsager
Relay Trust i Danmark er tæt knyttet til 
LMF. Derfor er vi gået sammen om at 
søge midler hos Dansk Missionsråds Ud-

Vestafrikanske relationer

Fortsættes næste side
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viklingsafdeling. Eftersom Relay Trust 
i Danmark bare er en lille forening, som 
ikke selv er medlem af Dansk Missionsråd, 
har vi mere karakter af en projektgruppe 
under LMF.

Det betyder også, at partnerskabet bliver 
udviklet i et tæt samarbejde mellem Relay 
Trust, LMF og kirkerne i Vestafrika. Alle 
skal med på banen. Det er nyt for os alle – 
og vi har meget, vi skal lære i fællesskab. 

Men samtidig er vi overbeviste om, at 
disse mere direkte aktiviteter kan være 
med til at skabe fornyelse ind i LMF. Må-
ske kan det også være med til inspirere 
andre til at arbejde med lignende projekter 
fremover.

LMF blev sidste år medlem af Dansk 
Missionsråds Udviklingsafdeling, og deri-
gennem har vi søgt midler til en såkaldt 
partnerskabsaktivitet. I efteråret fik vi en 
bevilling på 180.000 kroner, som dels skal 
bruges til en partnerkonference i Danmark 
og dels til opfølgende møder i Vestafrika. 

Rejseledsager
Det er spændende at have LMF med som 
rejseledsager, – og vi håber på, at LMFs 
bestyrelse, forretningsfører og medlem-
mer får del i den store oplevelse, det er at 
bygge et partnerskab op fra bunden. 
Formålet med partnerskabskonferen-
cen er at møde hinanden og få lavet og 
underskrevet et partnerskabsdokument, 
som kommer til at danne grundlaget for 
fremtidigt samarbejde. Samarbejdsaftalen 
vil udelukkende relatere til den del af un-
dervisningen, som fokuserer på udvikling i 
lokalsamfundene. 
Med partnerskabskonferencen ønsker vi at 
tage et spadestik dybere i udbygningen af 
vores relation til kirkerne i Vestafrika. 

I forbindelse med vores partnerskabskonfe-
rence arrangerer vi en »åben dag« søndag 
den 23. februar. Her vil det være muligt at 
møde de tre samarbejdsstifters biskopper 
og deres udviklingsansvarlige. 
Vi vil begynde dagen med gudstjeneste, 
hvorefter der er udflugt til Gammel Estrup 
(man betaler selv for entré). Her besøger 
vi landbrugsudstillingen, som giver et godt 
indtryk af den historiske udvikling i Dan-
mark. 
Derefter kører vi tilbage til Ikast, hvor 
biskopperne vil præsentere deres kirker, 

og vi vil fortælle mere om konferencen og 
forventningerne. 
Vi slutter dagen af med uformelt samvær 
og fælles middag. Programmet for dagen er 
endnu ikke fastlagt i alle detaljer. Men hvis 
du har lyst til at være med, så kontakt mig 
på: abk@relaytrust.org. Alle tilmeldte vil 
få direkte besked og et fuldt program for 
dagen. Det er også muligt kun at deltage i 
en del af programmet. 

Vi håber, at mange har lyst til at være med 
og mødes med vores spændende gæster! 

Du er inviteret med søndag den 23. februar i Ikast

Biskopperne Wilson (Freetown, Sierra Leone) og Jasques (Guinea)

Biskop Scott-Manga (Bo stift, Sierra Leone)
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Desværre havde den sædvanlige 
notarius publicus fået forfald. 
Men udtrækningen blev med 
sikker og rolig hånd foretaget af 
Arne Egon Hansen

Julekonkurrencens vinder blev ...
Der blev talt kugler til den store guldme-
dalje ... og der kom langt flere svar, end 
der plejer ... dog stadig ikke så mange!

De fleste havde talt rigtigt og fundet 36 
kugler i julenumret af LMF-Bladet. Nogle 
få havde blot fundet 33 kugler. En svarede 
12, men det valgte dommeren at godkende 
som korrekt svar, idet der blot var tale om, 
at der ikke var ganget med 3.

Tilbage stod så at trække vinderen, og 
det skete torsdag før jul.

Den heldige var ... og så var jeg lige ved 
at skrive Karen Ingrid Thing, som har vun-
det flere år i træk. 

Men i år faldet det heldige lod på:
Elisabeth Holtegaard, København.
Til lykke til Elisabeth, som har modtaget 

sin præmie. Og tak til alle, som deltog

Gud ske tak og lov!!
 
Stella Ndyekobora, Tanzania, sendte i de-
cember en hilsen til LMF:

Hvordan har alle det? Jeg håber, at det 
går fint i jeres hverdag.

Jeg har det godt, min familie har det 
også godt, vi er taknemmelige for den 
Almægtige Gud for hans nåde.

Tillad mig at videregive mine ønsker 
om en god jul og godt nytår til jer alle.

Da vi er tæt på slutningen af dette år, 
vil jeg gerne ønske jer alt godt i det kom-
mende nye år 2020.

Jeg vil også gerne takke alle bidrag-
ydere, der bruger deres penge og bestræ-
belser på at støtte mig og familien.

Modtag venligst denne hilsen som min 
dybeste tak for alle de ting, LMF har væ-
ret for mig og min familie.

Hilsener i Jesu navn,
 
Pastor Ruth Ulea, Nigeria, har ligeledes 
sendt en takkehilsen

Jeg mangler ord til at udtrykke mine 
følelser af påskønnelse. For jeres støtte, 
samarbejde og forståelse er det, der brag-
te os til det niveau, vi har i dag. 

Tak til LMF for al hjælp. Vi takker 
Gud for indsatsen fra LMF, der støtter os 
moralsk og økonomisk, så døve i Nigeria 
kan høre de gode nyheder. 

Vi forsikrer med skriften, at jeres arbej-
de i kærlighed ikke er gået upåagtet hen. 
Herren vil belønne jer rigt. Vi værdsætter 
den interesse, LMF viser, og det er vores 
bøn og håber, at vi ikke vil svigte vores 
opgaver.

Gud velsigne jer alle.

Julehilsner fra 
fjern og nær

I løbet af december 
og i begyndelsen af 
januar er der kommet 
en række hilsner – fra 
søsterorganisationer, 
missionsselskaber, 
missionærer og med-
lemmer. Der er ikke 
plads til at gengive 
alle. Men her får du 
lige et lille udpluk, 
nemlig fra Tanzania, 
Nigeria, Island og 
Finland.
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Mekane Yesus Language and Intercultural 
Center (MY-LINC), vil gerne takke LMF i 
Danmark for støtten på 3.000 kr. til vores 
center i efteråret 2019.

Pengene fra LMF blev brugt til at købe 
møbler til børn, så vi nu kan møb-
lere et rum i de perioder, hvor vi 
har børnegrupper i centret. Det er 
missionærbørn, der lærer det loka- 
le sprog, og med disse møbler 
håber vi, at læringsmiljøet bliver 
mere attraktivt og sjovt!

Vi købte også flere børnebøger 
og børnebibler, der egner sig til og 
anvendes i sprogundervisningen.

Bedre faciliteter til undervisning
Vi vil gerne udtrykke stor taknemmelighed 
for LMFs gode støtte til vores arbejde på 
MY-LINC.

Må Gud velsigne jer alle!
I Kristus, Berit Østby

Kefyalew Kumsa, akademisk leder og Berit Østby, programrådgiver blandt de nye møbler
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Nyt fra kontoret 

LMF byder velkommen til 
hele 14 nye medlemmer

Inga Kærgaard, Esbjerg
Inge og Anders Østerby, Nr. Nebel
Heidi og Jens Lomborg, Skjern
Marcus Ø. Mørch, Herning
Elise L. Gosvig, Skjern
Karoline M. H. Jensen, Gram
Ida Maria Simonsen, Skovlunde
Emilie Jensen, Hvidovre
Ingrid Yeh, Hillerød
Per Rasmussen, Hillerød
Maria og Jens Silkjær, Haderup

HUSK LMF ER INGEN 
HEMMELIGHED

Vore døde ...
Inger Gimm, Bramming
Lydia Mørck Nielsen, Bækmarksbro

Charlotte og Thorkild Jørgensen skriver i 
et nyhedsbrev

Vi har nu været blandt turkanafolket i det 
nordvestlige Kenya siden begyndelsen af 
oktober, og det har været en tid med både 
udfordringer og opmuntringer. 

Efterhånden får vi mere og mere indblik 
i, hvad vi står midt i, og det er som forven-
tet en ordentlig mundfuld. Med 55 ansatte 
og mange forskellige projekter er der 
mange og meget at forholde sig til, men det 
er opløftende at se, hvordan både vores an-
satte og de mange mennesker, som arbejdet 
rækker ud til, er glade og taknemmelige 
for, at vi er her.

Vi har lavet en video, som viser en lille 
del af det, vi laver, og vi vil forsøge at 
sende flere videoer, efterhånden som vi 
oplever mere. Vi glæder os blandt andet 
til at vise dig mere fra skolen, som starter 
til nytår efter to måneders ferie. Se boksen 
nederst til venstre for mere information 
om, hvor du kan finde videoen.

Mange turkanere har en opfattelse af, at 
vores hvide hud betyder, at vi har adgang 
til uendelige ressourcer. Vi forsøger på 
bedste vis at forklare, at midlerne er be-
grænsede og kommer fra mange enkeltper-
soner, som har et hjerte for at hjælpe andre 
mennesker, selv om de slet ikke kender 
dem.

Vil du være med til at give børn en bedre 
fremtid og et håb, kan du overføre et beløb 
til Children's Mission Danmark via  
MobilePay 80574 eller Nordea Bank 2256-
6445550599. Anfør »Lokichoggio« i med-
delelsesfeltet samt cpr-nr., hvis du vil have 
skattefradrag – send gerne email-adresse 
og tlf-nr. til info@childrensmission.dk med 
henvisning til din indbetaling.

Nyt fra Charlotte og Thorkild i Kenya

Besøg LMFs 
hjemmeside
På LMFs hjemmeside kan du blandt 
andet finde informationer om kredsenes 
arbejde, om foreningens økonomi, og du 
kan læse LMF-Bladet tilbage til 2014.

Og så er det også der, nemlig under 
nyheder, at du finder et link til videoen 
om Charlotte og Thorkilds arbejde i 
Lokichoggio. Hvis du vil direkte til  
videoopslaget, så er linket: 

https://lmfdanmark.dk/node/214

Kontingentopkrævning
Som et medlem sagde til forretningsføre-
ren: »Det er okay at lave fejl – for så behø-
ver jeg jo heller ikke være perfekt!«

Men det er faktisk dumt at blive ved med 
at lave fejl. Og derfor ærgrer jeg mig da 
også over, at jeg har gentaget en fejl fra 
2018: Jeg har glemt at ændre årstallet på 
kontingentopkrævningen. 

Så du skal altså ikke undre dig over, at 
der står 2019 på den opkrævning, som er 
på vej ud eller som er landet på din beta-
lingsserviceoversigt eller i din postkasse. 
Det er opkrævning for 2020.

Satserne er uændrede fra 2019.

Økonomien
Det var med spænding, at vi tog fat på 
2019, når det gælder økonomien. 2018 var 
et virkelig træls år på bundlinjen, og udsig-
terne var ikke bare lyse.

Men bekymringerne er blevet gjort til 
skamme, og LMF er kommet ud af 2019 
med et meget fornuftigt resultat, nemlig 
et overskud i omegnen af 100.000 kr. Det 
endelige resultat afventer revisorens gen-
nemgang, men jeg håber, at det vil være 
med i aprilbladet.

Medvirkende til det gode resultat er na-
turligvis en stor arv. Men selv uden arven 
ville driften næsten have løbet rundt.

Tusind tak for alle gode gaver i året løb.

Skattefradrag
I begyndelsen af januar indberettede jeg de 
gaveindbetalinger, som LMF har modtaget 
i løber af 2019, til Skat.

Jeg udsendte samtidig en email til alle, 
som jeg har emailadressen på, med infor-
mation om det indberettede beløb. 

Hvis du ønsker information om indbe-
retningen, eller hvis der viser sig at være 
noget galt, når du modtager årsopgørelsen 
fra Skat, så henvend dig endelig.

I 2020 kan gives fradrag for gaver til 
LMF op til 16.600 kr.



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Nye veje at vandre 
I dette blad kan du læse meget spændende 
om noget af det, der vil præge LMF i de 
kommende måneder og år, nemlig et nært 
samarbejde med Relay Trust.

Glædeligt at det også, at vi er indsam-
lingsbase for House of Care i Cambodja. 
Der er stadig brug for LMF, også i 2020 og 
fremad!


