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Gud – lad din herlighed
komme over hele jorden

(Salme 57,6)
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LMF-Bladet nr. 2, 2020
Finn Kier-Hansen

LMF-Bladet handler ikke om Corona el-
ler om Covid-19. Bladet handler om at 
formidle viden og begejstring i forhold til 
Guds mission, som vi får lov til at være en 
del af. 

Når det så er sagt, så er det vanskeligt at 
komme helt uden om den pandemi, som 
for tiden gør livet ikke bare besværligt, 
men som truer livet for mange mennesker.

For eksempel rummer bladet information 
om sommerens to spændende LMF-stæv-
ner, nemlig det danske og det nordiske. For 
vi regner jo med, at de kan gennemføres 
som planlagt. Men ingen ved det med sik-
kerhed lige nu. 

Der er også en række hilsner fra den sto-
re verden, fra steder, hvor sundhedssyste-
merne næppe er så robuste som i Danmark. 
Og selv her i Danmark virker situationen 
overoverskuelig. Hvordan så ikke i Tanza-
nia eller Brasilien. Godt at vi må give os 
Gud i vold.

Godt også at kunne ønske alle læsere en 
velsignet og anderledes påske 2020, i skyg-
gen af Corona, men først og fremmest i 
lyset fra opstandelsesmorgenen.

Rodfæstet
Af Liv Wettergreen Jensen, LMF Norge

Når jeg hører ordet rodfæstet, tænker jeg 
først på en plante, som står fast med rød-
derne godt fæstet i jorden. Et træ, som er 
rodfæstet, tåler vind og andre påvirkninger. 
Men hvis stormen er for voldsom, kan selv 
et træ vælte.

I overført betydning tænker jeg på men-
nesker, som er solide, og som kan klar 
mosten, som man siger. Alle »ismer« har 
ingen indflydelse, de ved, hvad de mener 
og tror. De følger ikke og væltes ikke af 
alle nymodens indskydelser og ideer.

Ordet rodfæstet er også et bibelsk ord, 
som du finder i Efeserbrevet 3,18 og Ko-
lossenserbrevet 2,7. Der står, at vi kan 
være rodfæstede i Kristus, som er kærlig-
hed. Og vi må komme til og modtage ham 
i tro. Vi kommer til ham, og han kommer 

til os. Hvilket fæste! Han er kvalitetsjord 
at stå fast i. Vi bliver plantet, grundfæstet i 
ham. Kristus bor ved troen i vores hjerter – 
det er et guddommeligt under! Og han hol-
der af at være der, i vores hjerter. Og han, 
som er kærlighed, lader os vokse i ham.

I Joh. 3,16 læser vi om Guds kærlighed. 
Gud elsker verden og gav sin søn til at leve 
blandt os, dø for os, opstå for os, og nu be-
der han for os. Hvilken sammenknytning: 
Ham og os. Jeg er rodfæstet der, sammen 
med alle de hellige.

»I ham« er et udtryk, som ofte går igen i 
Skriften. Og »ham« er naturligvis Jesus, og 
Jesus er Ordet. Derfor er det vigtigt, at vi 
fordyber os i Ordet. Læs det, memorér det! 
Det vil komme dig til nytte og bekomme 
dig vel. Læsningen af ordet giver bedst 
mening, når det følges af kontakt med Her-
ren gennem bøn. 

Jesus ønsker, at vi må stå stærke, rodfæ-
stede, under livets storme. Det er en god 
plan, Jesus har for os.
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Bestyrelsens hjørne er flyttet til side 8

Denne artikel er sendt af Ruth Ulea til 
LMFs kontor som en brevhilsen. Lilly Kra-
rup (Mama Lilly) har efterfølgende oversat 
og bearbejdet hilsnen til LMF-Bladet.

Hilsner fra LCCN, fra den nigerianske lu-
therske kirkes arbejde blandt døve 

Ja, giv tak til Herren! Kald på hans navn. 
Gør Hans gerning kendt blandt folket. 
(Salme 105,1). 

En følelse af vedvarende taknemlighed 
kommer fra en urokkelig tillid til Guds vis-
dom, magt og godhed, uanset hvad vores 
omstændigheder er. Når Guds vilje sker, 
må vi bede og takke Gud for alt, hvad en-
ten vi oplever succes eller det modsatte. Og 
så fortælle til menneskene omkring os, at 
vi priser og takker Gud for Hans vidunder-
lige indgriben hver dag.

Vi takker for økonomisk støtte i 2019. 
Ved sparsommelighed lykkedes det at få 
dækket vore behov, og vi kunne derfor 
slutte året med at gemme de penge, som 
blev sendt til jul. I stedet vil vi bruge dem 
til det årlige bibelkursus i påsken 2020. 

Med jeres bøn og økonomiske støtte, var 
vi i stand til at få uddannelse, samt købe en 
computer og printerpapir til skolen. Men 
en fotokopimaskine mangler vi stadig.

Med hensyn til opførelsen af Døves Kir-
ke, så takker vi Gud for, at alt er færdigt. 
Under sidste års påskelejr fandt vi plads 
til 108 døve deltagere. Hver søndag har 
vi mellem 30 til 50 gudstjenestesøgende i 
kirken.  Vi takker Gud for, at kirken har sin 
egen konto, hvor pengene fra indsamlingen 
hver søndag bliver sat ind. De penge bru-
ger vi til evangelisering, undervisning og 
køb af bibler.

Tyve døve er allerede blevet døbt. De 
har alle gennem dåbsundervisning forstået 
vejen til frelse og har overgivet deres liv til 
Jesus Kristus. De er alle blevet døbt i Fa-
derens, Sønnens og Helligåndens navn ved 
udgangen af november 2019.

Vi har haft tre vielser i kirken. Tre smuk-
ke, unge, døve par blev viet i november 
og december. Jeg havde den glæde at vie 
disse tre par i Døves Kirke med brug af det 
smukke kristne vielsesritual på tegnsprog. 
Til Gud alene æren. 

Lige nu ser vi frem til den kommende 
nationale påskelejr for døve i april. Det bli-
ver nummer 50 i rækken.

Vi ser med en vis ængstelse frem til næ-
ste års budget, fordi inflationen i Nigeria 
udhuler pengenes værdi.

Vi takker Gud for venskabet med jer og 
for samarbejdet gennem 2019, hvor I har 
støttet døvearbejdet med jeres forbøn og 
økonomiske støtte gennem Mama Lilly. Vi 
beder Gud fortsat velsigne jer og beder jer 
modtage vores oprigtige tak for jeres trofa-
ste støtte.

Vi beder for jer ved vores daglige andagt 
her i Nigeria. Må Gud velsigne, beskytte 
og lede jer alle.
Jeres,
Pastor Ruth Ulea

Billederne på modstående side er stammer 
alle fra Ruth Ulea og illustrerer artiklen. 
Ikke alle billederne er i høj opløsning, men 
de viser livet i LCCN.

Til Gud alene æren
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I februar måned, nogen vil mene en af de 
mest barske måneder i Danmark, rejste tre 
biskopper og tre udviklingsledere fra sy-
dens sol og varme til Danmark. 

af Maria Silkjær, Relay Trust

Relay Trust havde sammen med Lærernes 
Missions Forening modtaget en bevilling 
til partnerskabsaktiviteter fra Dansk Mis-
sionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) 
under Danida. 

Vores tre partnere fra de anglikanske stif-
ter i henholdsvis Guinea og Sierra Leone 
fik hermed mulighed for at komme til Dan-
mark og mødes omkring vores partnerskab 
og fælles visioner.  

Plads til kultur og natur
For nogle var kulden en slem overraskelse, 
for hvordan forbereder man sig på en ople-
velse man aldrig har haft før? 

Heldigvis var der varmt og komfortabelt 
på Hotel Ikast, som var rammen om konfe-
rencen. 

Søndagen, dagen efter deres ankomst, 
var en spændende kulturoplevelse, hvor 
medlemmer fra LMF og Relay Trust 
deltog. Dagen begyndte med en festlig 
fastelavnsgudstjeneste i Fonnesbæk kirke, 
hvor den moderne kirkes arkitektur blev 
beundret. Herefter var vi på Gl. Estrup 
landbrugsmuseum, hvor vi så, hvordan 
Danmark har udviklet sig fra bondestenal-
deren frem til i dag. 

Vi så, hvornår demokratiet, menneske-
rettigheder og stemmeret for kvinder blev 
indført. Vores partnere var overraskede 
over, at det er en del af nyere tid. Vi tog 

en rundtur på slottet i dens pomp og pragt. 
Det var også en stor oplevelse. Tænk at 
en bygning stadigt står efter mere end 600 
år. Dagen sluttede med en festlig partner-
skabsmiddag, hvor de tre biskopper fortalte 
om deres kirkers historie og aktiviteter. 

Fællesskabet blev udviklet
De følgende dage havde vi workshops om-
kring god kommunikation, kulturforskelle, 
ledelsesstile og organisering. Målet var at 
få udarbejdet en partnerskabsaftale med 
hver af vores partnere, hvor vi sammen får 
sat retning på vores fælles visioner. 

Der var stor deltagelse fra alle, og sam-
men fik vi identificeret en fælles vision. 
Vores vision er at skabe bæredygtig ud-
vikling gennem undervisning af de lokale 
kirkeledere. 

Sammen har vi identificeret fokusområ-
der indenfor bæredygtigt landbrug/miljø og 
låne-spare grupper samt budgethåndtering 
som forandringsskabende viden i deres 
lokalsamfund. 

Disse udviklingstiltag skal gå hånd i 
hånd med den teologiske undervisning, 
så kirkeledere i både ord og handling kan 
være det glædelige budskab for deres folk. 
Kirkerne og deres kirkeledere har en stærk 
relation til deres lokale samfund og en 
troværdighed, som giver dem en unik mu-
lighed for at være med til at advokere for 
forandringer. 

Derfor var der enighed om, at kirkeleder-
ne vil være de rigtige nøglepersoner, som 
vi fremadrettet vil fokusere på at opbygge 
kapaciteten hos.

Farming 4 Lige på banen
I løbet af ugen var der besøg af Elisabeth 
Nørgaard fra Farming 4 Life, en organisa-
tion, der har stor erfaring med udviklings-
projekter og fremadrettet vil være en spar-
ringspartner. 

Provsten, Poul Erik Knudsen, fra Ikast-
Brande provsti, var også på besøg, hvilket 
gav anledning til at tale om dansk kirkeliv 
og kultur samt et besøg i blandet andet var-
mestuen, en genbrugsbutik og Ikast Kirke. 

Hvad fremtiden kan bringe
Den sidste dag var der planlægning af 
anden del af partnerskabsaktiviteterne. Til 
sommer vil deltagere fra Relay Trust og 
LMF besøge de tre stifter og deres med-
lemmer. Her planlægger vi også at starte 
bibelstudiegrupper for kirkeledere og have 
en workshop med Farming 4 Life. 

Alt i alt har vi taget nogle gode skridt 
sammen, og vi tror på, at vi vil kunne være 
med til at sætte tusindvis af mennesker fri 
til troen på en kærlig Gud, fri til at elske 
deres næste og fri af ekstrem fattigdom. 
Tak til alle jer, som følger os og støtter op 
om vores arbejde. 

Partnerskabsbesøg fra Sierra Leone 
og Guinea
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Bestyrelsens hjørne

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

Foråret er kommet
Kalenderen siger, at det er blevet forår. Og 
vinteren har vi næsten ikke set skyggen af 
i de forgangne måneder. I skrivende stund 
midt i marts ser det allerede flot ud med 
mange forårsblomster. Vejret er noget, som 
alle taler om, men ingen gør noget ved, si-
ger man. Vi må tage det, som det kommer. 

Det samme gælder den pandemi, som vi 
har kunnet følge med i i nyhederne de 
sidste par måneder. Vi kan gøre så foruroli-
gende lidt ved den. Vi i vores del af verden 
er vant til at have nogenlunde styr på tin-
gene omkring os. Men sådan er det ikke i 
disse uger. 

I bestyrelsen har vi været i gang med at 
fastsætte programmet til vores sommer-
stævne. Det er hver gang udfordrende og 
spændende at se, hvad det ender med. Det 
er glædeligt, når dem, der bliver spurgt, 
siger ja til at komme med et bidrag. Også 
i år regner vi med at kunne tilbyde nogle 
indholdsrige dage. Det er især på stævner-
ne, at jeg erfarer, hvor rigt et fællesskab, vi 
har i LMF.

Vi lægger altså planer og laver programmer 
i forventning om, at de kan udføres. Men 
i disse dage er denne forventning kommet 
på en hårdt prøve. Stort set alt er aflyst 
i samfundet, inklusiv vores LMF kreds-
møde. Det er ligesom med vejret noget, vi 
ikke har haft indflydelse på. Mennesker 
spår, men Gud rå'r, siger man.

Der er heldigvis stadigvæk nogle måne-
der til vores sommerstævne. Beslutningen 
om eventuelle ændringer kan vente lidt 
endnu.

Men lige nu bliver vi mindet om det, 
apostlen Jakob skriver: Vi skal sige »Hvis 
Herren vil, så skal vi leve og gøre det eller 
det«. 

Vi bliver også mindet om, hvor hjælpen 
er at finde. Bibelen er fuld af ord til trøst 
og opbyggelse. Her kan vi bare tænke på 
Salme 121, som starter med:
»Jeg løfter mine øjne til bjergene. 
Hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.«

Hjælpen kommer fra Herren. Og hjælpen 
kom først og fremmest i Jesus Kristus.

Snart er det påske. Uanset om den kan fej-
res i kirken eller mere eller mindre alene 
derhjemme, er påskens budskab det sam-
me: Jesus, verdens frelser, Ham der døde 
for os på korset, Han lever!

Det står fast uanset alverdens ulykker og 
pandemier. Halleluja for det.

Glædelig påske!

Ved Peter Lanting,  
bestyrelsesmedlem

LMFs sommerstævne
6.-8. juli 2020

Severin – Middelfart
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Mandag den 6. juli
14.00 Ankomst og indkvartering
15.00 Eftermiddagskaffe
16.00 Åbningsmøde: Velkomst og  
 præsentation 
18.00 Middag
19.30 Missionærmosaik, 
 Aftenkaffe

Tirsdag den 7. juli
08.00 Flaghejsning og morgenmad
09.00 Bibeltime
10.15 Pausekaffe
10.30 Missionsforedrag ved Henrik  
 Sonne Pedersen, DMR

12.00 Frokost
13:00 Mulighed for fælles gåtur
15.00 Eftermiddagskaffe 
16:00 Missionærmosaik
18.00 Festmiddag
19.30 Festaften med offergang. 

 Taler Jens Peter Rejkjær, BDM
 Aftenskaffe

Onsdag den 8. juli
08.00 Flaghejsning og morgenmad
09.00 Bibeltime 
10.00 Kredsledermøde
11.00 Gå med glæde 
12.00 Frokost – herefter afrejse

Ret til ændringer forbeholdes

Program for sommerstævnet 2020
Et mere detaljeret program fremsendes til alle deltagere i midten af juni.

Deltagerpris afhænger af værelsestype

A. Enkeltværelse med eget bad og toilet kr. 2.800
B. Dobbeltværelse med eget bad og toilet kr. 2.500

Det er muligt at tilmelde sig som deltager alene tirsdag. 
Det koster 700 kr. inklusive forplejning 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 8. juni. 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 sker ved at sende et brev eller en email til kontoret, se herunder.

Husk at angive, om der ønskes enkelt- eller dobbeltværelse. For deltagere, som ikke er 
par, kan dobbeltværelse kun vælges, hvis man har aftalt at dele værelse med en anden del-
tager. Dette bedes anført i tilmeldingen. 

Ved særlige behov med hensyn til kost eller handicapvenlighed, bedes det ligeledes an-
ført i tilmeldingen.

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

Stævnets adresse er:
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart



12 13

Torsdag 30.juli
14.00: Ankomst og registrering. 
15.30: Åbningsmiddag
17.00: Missionærmosaik
19.00: Aftensmad
20.00: Aftensmøde
21.30: Kaffe

Fredag 31.juli
08.00 Morgenbøn
08.30 Morgenmad
10.00: Bibeltime ved Elisabeth Levy
11.15: Pause
12.15: Afgang, udflugt
18.00: Middag
20.00: Offermøde
21.30: Aftensmøde

Lørdag 1. august
08.00: Morgenbøn
08.30: Morgenmad
10.00: Bibeltime ved Marit Andersen
11.15: Pause
11.30: Missionsforedrag ved Ingrid Eskilt
13.00: Frokost
14.00: Gruppearbejde: LMF mod 2024.
15.20: Pause
15.30: »Vælg en missionær«
18.00: Festmiddag
20.00: Festaften: Rodfæstet i ord og toner
21.30: Kaffe

Søndag 2. august
08.30: Morgenmad
10.30: Afgang til kirke
11.00: Gudstjeneste i Domkirken
14.00: Afslutningsfrokost

Prisen 
Dobbeltværelse med bad, alle måltider 
og udflugter: 3.500 NOK
Enkeltværelse med bad, alle måltider 
og udflugter: 4.000 NOK

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage i det nordiske 
stævne, bedes du snarest og senest 15. maj 
rette henvendelse til LMFs danske kontor 
ved at skrive et brev eller en email  
(kontor@lmfdanmark.dk) eller ved at ringe 
(41 82 50 22).

Så vil kontoret koordinere de danske til-
meldinger samt eventuelt arrangere trans-
port til Kristiansand.

LMFs nordiske stævne
torsdag d. 30. juli til søndag d. 2. august  2020

Ansgar bibelskole – Kristiansand, Norge

Ansgar Bibelskole i Kristiansand i det syd-
lige Norge er rammen for årets nordiske 
LMF-stævne.

I disse smukke rammer, som er meget 
lettilgængelige fra Danmark, vil LMFere 
fra Norge, Danmark, Finland og måske 
Island og Færøerne samles for at inspirere 
og inspireres. Temaet for stævnet er "Rod-
fæstet". Det bliver meget gode dage!

Kirsten S. Larsen fortæller indtryk fra tre 
måneder i Amazonasregionen i Brasilien, 
hvor Kirsten gennem mange år har virket 
sammen med sin mand.

I begyndelse af rejsen boede vi hos præsten 
i Gurupora. Det var godt, men også klart 
lidt udfordrende. Det blev så efterfølgende 
til tid i vores eget, da første sal blev klar på 
det lille hus.

Vores klasselokale blev klar i januar, 
så da kunne vores kursusaktiviteter flytte 
dertil, nemlig engelskkurset og creative 
mødre, der også fik en gruppe interesserede 
teenagepiger med. Så der var god delta-
gelse, selv på regnvejrsdage.

De gastronomiske oplevelser var klart 
meget anderledes også – man spiser vand-
bøffelkød og vandbøffelost, og ja, vandbøf-

felmælk blev også prøvet med lidt tynd 
mave til resultat. Vi spiste en del mere fisk, 
end normalt, og det er selvfølgelig dejligt.

Det blev også til et par besøg i andre 
omkringliggende byer og kirker, i Itaubal, 
Santa Luzia, og nogle gange i São Joa-
quim. Og det skabte nye venskaber med 
andre kirkeleder i området. Vi planlægger 
lidt mere samarbejde i Itaubal i maj, når 
Euroclass kommer fra Danmark. I slutnin-
gen af april kommer de med et team på 11 
til Para og Amapá.

Jeg besøgte fiskerbyen Calçoene to 
gange i løbet af perioden. Vi holdt engelsk-
kursus og forældremøde og individuelle 
samtaler på sundhedsområdet med fokus 
på bekæmpelse af anemiproblemer (lav 
blodprocent, red.), der er meget udbredt i 
Amazonområdet. Alt i alt en velsignet tid.

Mission og vandbøffel på menuen

Billedet herunder viser Kirsten undervise på et skib ved hjælp af den såkaldte »Lifewords 
Green bag«
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Jeg er 20 år og bor lige for øjeblikket på en 
bibelskole i Kiabakari, Tanzania. Her ud-
dannes tanzanierne.

Her bor også en dansk og en norsk mis-
sionærfamilie. I skrivende stund er jeg så 
heldig stadig at have 3,5 måneder tilbage. 
Jeg er udsendt som volontør af Luthersk 
Mission for at undervise to af de danske 
missionærbørn: Silas i 1. klasse og Alma, 
som går i børnehave. Sammen med Lise, 
min medvolontør, skal jeg sørge for at 
Silas får dækket undervisningsbehovet 
i samtlige fag, og at Alma får en masse 
spændende aktiviteter i sin hverdag, som 
det nu hører sig en »børnehave« til.

Hvorfor lige Tanzania?
Min vej til Tanzania og den her opgave 
er helt klart blevet styret af Gud. Da jeg i 
sommeren 2019 blev student, havde jeg in-
gen fastlagt plan for, hvilken vej jeg skulle. 
Jeg brugte det første halve år på at arbejde, 
men jeg ville egentlig gerne ud at rejse; 
hvorhen det skulle være, vidste jeg ikke. 

En weekend i november sad jeg til mis-
sionskonference på Luthersk Missions høj-
skole, og jeg besluttede mig for at gå ned 
og snakke med missionskonsulenten om 
stillingen, da den var blevet præsenteret til 
et af møderne. Jeg havde hørt om stillingen 

før, men den havde ikke rigtig fanget mig 
indtil da. 

Derfra gik det bare hurtigt. Jeg sendte 
min ansøgning den 21. november og blev 
ansat den 30. november, og her sidder jeg 
nu tre måneder og en helt masse oplevelser 
senere. 

Hvad fik mig så til at søge? Det var det 
faktum, at Gud nok skal sørge for at lukke 
de døre, vi ikke skal igennem. Og nu kan 
jeg se, at hvis jeg ikke havde søgt stillin-
gen, så havde Gud jo ikke haft muligheden 
for at sende mig af sted. Jeg ikke på noget 
tidspunkt her følt, at jeg var et forkert sted.

Aldrig helt hverdag
Tiden er fløjet af sted, siden vi ankom til 
Dar Es Salaam den 3. januar. Der havde vi 
først to ugers sprogskole, inden vi den 18. 
januar rejste videre til Kiabakari. 

Det er ikke rigtig blevet hverdag endnu, 
og jeg tvivler på, at det nogensinde bliver 
det. Vi er kommet godt i gang med under-
visningen, men der er stadig mange ting, 
jeg skal lære om, hvordan man gør. Det er 
spændende, men også meget udfordrende. 

Jeg underviser i dansk, kristendom og 
deler musik og billedkunst med Lise. Til 
venstre kan I lige få lov at se den bygning, 
som er afsat til skolebrug. Vi har vores eget 
klasselokale, med alt, hvad der måtte være 
brug for, bag døren til højre.

Retræte i Moshi
Jeg har også fået lov til at møde alle LM’s 
andre missionærer og volontører i Tanza-
nia, da vi var af sted på retræte i Moshi ved 
Arusha. 

Det var en helt fantastisk oplevelse at 
være samlet med så mange forskellige 
mennesker midt i Tanzania. Det var helt 
specielt at mærke det fællesskab, som er 
missionærer imellem. Det er jeg taknem-

melig for at få et indblik i. Og så havde vi 
jo bare et par dejlige dage midt i sukker-
rørsplantagerne med godt samvær.

Turen til Moshi tog os tre dage her fra 
Kiabakari, da den gik gennem både Seren-
geti og Ngorongoro, to nationalparker her. 
Vi fik lov at se alverdens fantastiske dyr – 
Guds fantastiske skabninger.

Alt står til ændring
Det er spændende at få lov til at lære en 
anden kultur at kende indefra. Både hvad 
angår sproget, samværet med hinanden, 
maden og alt muligt andet. Jeg nyder, at 
tiden her ikke går, men nærmere kommer 
– og planlægning er ikke, som man kender 
det i Danmark. Alt står til ændring. 

Jeg vænner mig også stille og roligt til 
kakerlakkerne, strømafbrydelserne og de 
kraftige regnbyger. Det er alt sammen med 
til at skabe en hverdag, som jeg absolut 
ikke ville være foruden. Jeg glæder mig til, 
hvad de næste par måneder vil bringe. 

Jeg mærker, hvor god Gud er. Jeg ved, at 
der er mange mennesker, som følger med 
derhjemme og beder for mig, og det bety-
der, at jeg gang på gang mærker, hvordan 
Gud bærer. 

Et vers, jeg er blevet mindet om flere 
gange, står i Josva 1,9: »Jeg har selv indsat 
dig; vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, 
og lad dig ikke skræmme, for Herren din 
Gud er med dig overalt, hvor du går.« Det 
er et fantastisk løfte, som vi alle sammen 
kan få lov at tage med.

På Guds løfter
af Karoline Marie Holden Jensen, som ved 
årsskiftet modtog et rejselegat fra LMF.
Karonline ses til venstre på billedet. Til 
højre ses Lise, som omtales i artiklen.
Medio marts befinder Karoline og Lise sig 
fortsat i Tanzania. 

Husk volontører i jeres for-
bøn. De er langt væk hjemme-
fra i disse usædvanlige corona-
tider. De trænger forbøn.
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LMF-kredsene og deres missionærer
LMF har en række kredse fordelt ud over 
landet. Kredsene mødes som regel en gang 
om måneden. Ofte er der besøg af en mis-
sionær eller volontør, man læser breve fra 
missionærer, og beder for dem. Program for 
de enkelte kredse findes på LMF’s hjemme-
side: https://lmfdanmark.dk/arrangementer

ANS 
Ellen Lauritsen, Ingemannsvej 23,  
8850 Bjerringbro
tlf. 86 68 42 95,  
mail: ellenlauritsen@mail.dk
Missionærer: Lone & Winterford Barua, 
Lisbeth & Søren Hansen, Anne & Brighton 
Juel Katabaro, Cathrine Sørensen & 
Mayron Mejia, Meifrið & Bryan Mahen-
dran

ESBJERG
Karen Ingrid Thing, Elmegade 1 D,  
6740 Bramming
tlf. 29 44 50 75,  
mail: kareningridthing@gmail.com
Missionærer: Ruth og Philip Bach-Svend-
sen, Tabitha og Torkild Jensen, Knud Elmo 
Knudsen, Charlotte og Thorkild Jørgensen

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

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

LEMVIG
Elisabeth Hejbøl, Vestergade 15,1.  
7620 Lemvig
tlf. 97 89 11 35 & 23 96 11 75  
mail: elhejbol@gmail.com
Missionærer: Janice og Mads Refshauge 
Jakobsen, Christian Vestergaard

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

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

ÅRHUS 
Edel Brus Mikkelsen, Tirstrupvej 22,1. 
8240 Risskov
tlf. 86 36 13 45, 
mail: edelbrusmikkelsen@gmail.com
Missionærer: Jette og Lyle Hall, Susanne 
og Leif Madsen, Ruth Osmundsen.

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

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

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

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

Ellen Lauritsen (se Ans-kredsen) er kon-
taktperson til kredsene. Hun er altid villig 
til at hjælpe, hvis du mangler svar ...
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Nyt fra kontoret 

LMF byder velkommen til nye 
medlemmer

Henriette Juul Larsen, Helsinge
Hannah Juul Larsen, Helsinge
Britta Jørgensen, Hillerød
Rasmus Kjær Jensen, BDM-missionær
Lotte & Bjarne Carlsen, Addis Ababa
Henrik Bay Møller, Skjern

HUSK LMF ER INGEN 
HEMMELIGHED

Vore døde ...
Inge Hansen, Lemvig

Kontakt til friskoler
Der findes 34 kristne friskoler i Danmark, 
ifølge »Foreningen af Kristne Friskoler« 
som på foreningens hjemmeside oplister 
skolerne, se www.kristne-friskoler.dk.

LMF har først i marts måned sendt en 
henvendelse til alle skolerne, hvor der blev 
tilbudt en infopakke og gerne også et besøg 
på skolen.

Heldigvis har nogle af skolerne meldt 
positivt tilbage, og der er allerede udsendt 
et antal informationspakker. 

Hvis du har relation til en kristen frisko-
le, så læg gerne et godt ord ind for LMF 
overfor skolelederen og lærerne.

Økonomi
Årsregnskabet for 2019 vil være at finde i 
næste nummer af LMF-Bladet.

Flyers på lager
For et års tid siden blev der lavet to flyers, 
som er beregnet til at reklamere for LMF. 
Kontoret har stadig et lager af disse flyers, 
som gerne sendes til dig, som vil dele ud til 
potentielle nye medlemmer. Kontakt kon-
toret, så sendes de straks.

Skoleleder Myrnah Buseh ser børnene som 
en vigtig ressource for at skabe bedre leve-
vilkår og muligheder i Liberia. 

Af Elisabeth Poulsen, missionær i Liberia

»Vi har brug for at oplære børnene i det, 
der er ret og godt. Vores land er udfordret 
i forhold til løgn og korruption, og vores 
ungdom har ikke mange muligheder i frem-
tiden, hvis de ikke ved, hvad der er rigtigt 
og forkert og kan levet et ærligt og anstæn-
digt liv.«

Sådan siger Myrnah Buseh, der er skole-
leder på Sct. Peters Lutheran School i Sin-
kor i Monrovia, og gennem dette arbejde 
har hun mulighed for at bidrage til børne-
nes udvikling og dermed til bedre levevil-
kår og muligheder i Liberia. 

»Som leder er mit højeste ønske at kunne 
skabe en forandring for vores samfund og 
land,« siger Myrnah, der selv er uddannet 
lærer og altid har haft interesse for at un-
dervise og vejlede børnene. Og netop den 
vejledende del vægter hun også højt som 
leder.

Børnene er vejen til et bedre Liberia
For blandt andet at lære børnene, hvad der 
er ret og godt, lægger Myrnah vægt på, at 
der undervises i det ved morgensamlinger-
ne, for eksempel i ærlighed og i at finde det 
gode i menneskesker. Og disse samlinger 
bidrager også til børnenes tro. 

»Andagten er med til at give os en indre 
stilhed, så Gud får lov til at tale til os, uan-

set hvilken alder vi har,« siger hun.
Hun ønsker dermed at påvirke både den 

faglige, sociale og åndelige udvikling hos 
børnene – og håber, at børnene kan bidrage 
positivt ind i deres familier og samfundet 
som helhed. 

»Jeg ønsker, at de bliver en betydelig res-
source i bestræbelserne på at skabe bedre 
levevilkår og muligheder for det enkelte 
menneske i Liberia. Jeg føler et stort ansvar 
over for den skole, jeg er sat til at lede, og 
jeg tror på, at vi ved Guds hjælp går imod 
en bedre morgendag, hvor den unge gene-
ration får muligheder for at skabe et bedre 
Liberia, der er bygget på et fundament af 
gudstro, ærlighed og visioner. Og at det 
sammenlagt skal skabe gode forandringer i 
vores land,« siger Myrnah Buseh.

Arbejdet i skolesystemet giver mening
I samtalen med Myrnah bliver det også 
tydeligt for mig, hvor meget mening mit 
arbejde i skolesystemet giver – at give læ-
rerne pædagogiske redskaber til at møde 
eleverne på en anden måde, end de plejer at 
blive mødt. Det er svært at give andet vide-
re, end det, man selv har modtaget – hvil-
ket gælder for både lærere og elever – og 
derfor er det vigtigt for mig at vise lærerne, 
at andre undervisningsmetoder og mindre 
brug af fysisk afstraffelse kan hjælpe bør-
nene til at lære endnu mere. Og det er der, 
vi skal hen, hvis børnene skal blive og være 
den forandring, de ønsker at se.

Skoleleder i Liberia: 
»Vi har brug for at op-
lære børnene i det, der 
er ret og godt«

Oprindeligt bragt i Promissio-bladet #1 2020.

Manglende blad
Kontoret er bekendt med, at LMF-Bladets 
første udgave i 2020 desværre blev borte et 
sted i PostNords gemmer for rigtig mange 
af vores medlemmer. Det beklager vi. 

Desværre er der ikke meget at gøre ved 
det, da bladet udsendes som almindeligt 
brev. Så de kan ikke spores, og LMF kan 
ikke reklamere over for PostNord.

Bladet udkommer i alle lige måneder, og 
hvis du ikke har modtaget det medio udgi-
velsesmåneden, er det nok forsvundet. Giv 
altid kontoret besked, gerne med en email 
til kontor@lmfdanmark.dk



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Lerpytter Friskole & Børnehave – Filip-
skolen – Randers Kristne Friskole – Tange 
Kristne Friskole – Den Kristne Friskole 
i Holstebro – Aulum Kristne Friskole – 
Jakobskolen Århus Kristne Privatskole  
– Klippen - Den Kristne Friskole – Midtjyl-
lands Kristne Friskole – Videbæk Kristne 
Friskole – Skjern Kristne Friskole – Ølgod 
Kristne Friskole – Bøgballe Friskole – Lu-
kas Skolen Kristen Friskole – Lykkegårds-
skolen – Friskolen i Bramming – Markus-
skolen – Brændstrup Kristne Friskole – Ha-
derslev Kristne Friskole – Agerskov Kristne 
Friskole – Kratholmskolen – Andreasskolen 
– Alme Kristne Friskole – Johannesskolen – 

Thomasskolen – Lygten Skole, København – 
Jakobskolen – Gideonskolen – Esajasskolen 
– Filipskolen – Davidskolen – Peterskolen – 
Bylderup-Bov Kristne Friskole – Billesborg 
Skolen

Bed for Danmarks kristne friskoler
Som omtalt på side 19 så rækker LMF i 
dette forår ud til de kristne friskoler i Dan-
mark. 

I den forbindelse skal der lyde en opfor-
dring til at bede for de 34 skoler (se herun-

der), som er spredt over hele landet. Bed 
for lærerne, skolelederen, men bed ikke 
mindst for de mange elever på skolerne.

Må Guds rige komme og Hans vilje ske 
på Danmarks kristne friskoler.


