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Finn Kier-Hansen

Sommeren har ganske vist ikke budt på 
hverken særlig meget sommervejr og ej 
heller på et skønt sommerstævne.

Men så har den til gengæld budt på nogle 
gevaldige økonomiske velsignelser, som 
beskrives i dette blad:

Regnskabet for 2019 er ganske pænt med 
et overskud lige i underkanten af 100.000 
kroner. Det kan du forvisse dig på side 16 
i bladet. 

På side 18 kan du læse om to mægtig 
store pengebeløb, som er givet til LMF. 
Helt overvældende.

Endelig kan du i bladet læse om, hvor-
dan LMF skillingede sammen og var i 
stand til at afbøde en smule på corona-
krisen tre steder ude i verden. 

Det er godt nok blot penge, jeg her skri-
ver om. Men det er stadig et konkret og 
nødvendigt redskab for, at Gud herlighed 
bliver synlig over hele jorden.

Så stor tak til alle, som bidrager og fort-
sat vil bidrage, også selv om økonomien 
ser fornuftig ud.

Andagt ved Anna Magni Larsen fra norsk 
LMF. Anna Magni Larsen arbejder på et 
retrætecenter. Hun har været missionær i 
Japan 

Sidste år fældede vi nogle træer på Nord-
Sandom, hvor jeg bor. På en af stubbene 
stod et lille birketræ tilbage, da det store 
træ blev fældet. Måske var det okay, at der 
var et lille træ tilbage der? 

Men en dag om efteråret lå det lille træ 
knækket på jorden. Jeg bemærkede det, 
fordi stormen ikke havde været så stærk, 
at noget træ skulle være væltet, slet ikke et 
lille træ. Hvad var der sket? 

Ja, træet var ikke mobilt nok, fordi det 
ikke stod på sin egen rod. Træet kunne ikke 
svinge i vinden. Det var vokset sammen 
med det store træ og den stub, der blev 
tilbage. Da det store træ var væk, var det 

ikke længere beskyttet mod vejret. Dette 
ødelagte træ blev en hel prædiken for mig, 
et emne til refleksion og meditation:
 
Knækket birk
Stormen tog den
da den store birk blev fældet
den klamrede sig til stubben
turde ikke tro
på sige egen rod
turde ikke slippe taget
og hengive sig til vinden

Kolossenserbrevet kap. 2, vers 6-7:
»Når I nu har taget imod Kristus Jesus, 
Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, op-
byggede i ham, grundfæstede i troen, som I 
har lært det, overstrømmende i jeres tak.«

Den knækkede birk
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Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 24. oktober 2020

Det har været en mærkelig sommer. For 
os i LMF har det været mærkeligt ikke at 
kunne komme sammen til sommerstævne. 
Jeg tænker, at rigtig mange af jer har det 
ligesom mig og har savnet at mødes, da 
sommerstævnet jo er årets højdepunkt for 
LMF. 

Der er noget helt specielt ved et LMF-
sommerstævne. Det må være tilstedeværel-
sen af Guds Ånd, branden for mission og 
så det faktum, at mange lærere er samlet på 
et sted, der gør det. 

Corona har ramt os alle på den ene eller 
den anden måde. Vi må være taknemlige, 
hvis det kun er følgerne af sygdommen, 
der har påvirket os og ikke selve sygdom-
men. Vi må også være taknemlige over, at 
vi lever i Danmark og ikke mange andre 
steder i verden, hvor følgevirkninger har 
været meget mere alvorlige for mange. 
Det er dejligt, at vi i LMF også kunne stå 
sammen om at sende en god gave af sted 
til tre missionsarbejder, som hjælper nogle 
af dem, der er påvirkede af Coronasitua-
tionen. 

Mine tanker og forbøn har i denne tid 
været og er stadig meget hos vores tidlige-
re kollegaer og børnene, vi kendte fra City 
Ministries i Jos, Nigeria. Jeg arbejdede syv 
år på Cornerstoneskolen, der sammen med 

City Ministries største børnehjem ligger i 
landsbyen Gyero. Her lærte alle børnene 
Salmernes bog kapitel 91 udenad. 

Denne salme har været til styrke for 
mange i denne svære tid, og det glæder 
mig at vide, at netop disse børn, som på 
mange måder er udsatte, kan denne salme 
udenad. 

Salme 91,1-7
Den, der sidder i den Højestes skjul, 
har sin bolig i den Almægtiges skygge; 
han kan sige om Herren: 
»Min tilflugt og min borg, 
min Gud, som jeg stoler på.«
Han redder dig fra fuglefængerens fælde, 
fra den hærgende pest. 
Han dækker dig med sine fjer, 
du kan søge ly under hans vinger; 
hans trofasthed er skjold og værn. 
Du skal ikke frygte for nattens rædsler 
eller for pilen, der flyver om dagen, 
ikke for pesten, der breder sig i mørket,
eller for soten, der hærger ved højlys dag.
Om end tusinder falder ved din side, 
ti tusinder ved din højre hånd, 
dig skal intet ramme.

Ved  
Anne-Karin Lauritzen, 
næstformand i LMFs  
bestyrelse

I Lemvig har der været en LMF-kreds i 
107 år. Nu må den desværre lukke, med-
lemmernes gennemsnitsalder er 90 år.

Spændende har det været at dykke ned i 
de gamle protokoller og andre arkivalier, 
der fortæller om månedlige møder, kreds-
møder og sommerstævner.

»100 år med dansk LMF« udgivet i 
forbindelse med dansk LMF's 100 års jubi-
læum i 2002 var også interessant læsning. 
Her fortælles om rødderne til dansk LMF 
– om den 22-årige svenske landsbylærer, 
der forberedte sig på en missionærgerning i 
Kina, og som havde en vision om, at mis- 
sionsinteresserede svenske lærerinder skul-
le slutte sig sammen og stå bag ydremis-
sion i bøn, omsorg og offer. Hun delte sine 
tanker med nære venner og kolleger ved en 
lille sammenkomst i juni 1899.

»Danskerne havde nok på ferier og skan-
dinaviske møder fornemmet et og andet 
om denne nye missionsforening; men i 
1902 kom den direkte opfordring sendt fra 
den svenske formand til Margrethe Krøll i 
København.«

I årsberetning 1914 er Lemvig omtalt 
som ny kreds med lærerinde frk. Petra Dal-
gaard som leder. Fire år senere bliver Petra 
Dalgaard ansat som rejsesekretær af kvin-
deudvalget indenfor DMS. Som ny leder 
vælger kredsen i 1918 seminarielærerinde 
frk. Rasmine Nielsen, Nørre Nissum Se-
minarium, der i blad 1/1919 skriver: »Her 
på egnen har »den spanske syge« så godt 
som standset alle møder siden længe før 
jul. Vi håber dog stadig på bedre tider, og 
jeg tror, det er en fælles følelse hos os alle, 
at vi længes efter at komme sammen. Vi er 
kommet til at holde af vor lille kreds, og 
vi har haft megen glæde og velsignelse af 
vore sammenkomster.«

Det var sådan, vi også oplevede det her 
100 år efter, da Covid-19 hindrede os i at 
holde møder i marts og april.

Efter Rasmine Nielsens død i 1949 
vender Petra Dalgaard tilbage som leder 
af Lemvig kredsen indtil 1955, hvorefter 
seminarielektor Ellen Jensen – dygtigt og 
engageret – leder kredsen indtil 1974, hvor 
Lærerindernes Missionsforening bliver lagt 
sammen med Lærernes Missionsforening – 
nu med en mandlig leder – skoleinspektør 
Olaf Bendtsen. Bækmarksbro. En bety-
delig leder gennem 29 år – til hans død i 
2003, hvor jeg overtog Unibankposen med 
de gamle protokoller.

 I marts 1981 skriver LMF´s hovedbesty-
relse: »Mon ikke det må siges, at Lemvig 
kredsen har været blandt de kredse, der har 
haft ganske få, men meget trofaste kredsle-
dere i mange, mange år.«

Jeg er ked af, at vi på vort møde sidst i 
maj – med tilbørlig afstand – så os nødsa-
get til at lukke kredsen; men vi er stadig 
mellemmer af LMF og følger med i bladet 
og har kontakt til de missionærer, der er 
lagt hen til vor kreds. 

Vi tænker os, at vi godt kan mødes i en 
mindre gruppe en gang imellem omkring 
breve fra missionærerne, hvor der bedre 
kan tages hensyn til svagthørende i kred-
sen. Vil fortsat gerne modtage de tre blade, 
hvor de to afleveres til VIA University Col-
lege i Nørre Nissum, og være med i arbej-
det, så langt som kræfterne slår til; men der 
er ikke lavet nyt program for efteråret. 

På vegne af Lemvig LMF
Elisabeth Hejbøl

Lemvig LMF 1913 – 2020.
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Resultat af Ekstraordinær 
CORONAINDSAMLING

Det var en stor glæde at se bidrag strømme ind til LMFs coronaind-
samling. Og resultatet var også meget fornemt: 41.350 kr.
Bestyrelsen valgte at runde beløbet op til 42.000 kr., hvilket gjorde det 
muligt at sende 14.000 kr. af sted til de tre udvalgte projekter. På de 
følgende sider kan du læse, hvordan pengene blev brug. Og fra konto-
ret skal der lyde en stor tak til alle, som bidrog.

Vi, Anne Karin og Peter Michael Laurit-
zen, har kommunikeret med Peter Fret-
heim. Peter var vores leder i City  
Ministries i Jos, Nigeria, hvor vi tjente i en 
årrække. Han udtrykker stor taknemlighed 
over gaven fra LMF. City Ministries har 
rakt ud til mange i forbindelse med  
Coronakrisen, da mange af de fattigste i 
Jos allerede kender til City Ministries. 

Det er denne hjælp, som gaven fra LMF 
primært bliver brugt på. Fra arbejdets ho-
vedkvarter i centrum af Jos uddeles der 
nødhjælpspakker primært med majs og 
bønner. 

Nogle af pengene er også gået til mad-
varer og skolematerialer til børnehjems-
børnene i Gyero, som er City Ministries 
største børnehjem, beliggende lidt uden for 
Jos. Her bor der tæt på 100 børn sammen 
med personalet.

Hvad rakte pengene til?
Her er en oversigt over pengenes brug 
skrevet af Peter Fretheim: 

Først og fremmest købte vi basismad til 
uddeling blandt familier i Jos, der lider på 

City Ministries, Jos, Nigeria
grund af Covid-19. Vi var i stand til at købe syv sække majs à  
100 kg. for N19.000 hver, ti sække med bønner for N25.000 per 
sæk og seks sække med ris for N44.000 per sæk (i alt N647.000).

I Gyero uddelte vi tre sække majs, to sække bønner, bouillon-
terninger og andet mad og sæbe (i alt N269.000). Desuden holdt vi 
en fest for børnene (N152.000). Endelig gav vi N50.000 til Corner-
stoneskolen.

Det samlede beløb er således N966.000 – svarende til de 14.000 
danske kroner, der blev sendt til City Ministries fra LMF. 

Tusind tak for jeres store og generøse kærlighedsgave, slutter 
Peter Fretheim.



8 9

Transitions house, Honduras
Cathrine Sørensen, som for tiden og for-
modentlig resten af året opholder sig i 
Danmark, beretter fra arbejdet i Honduras

Sidst I hørte fra os i Honduras, var situatio-
nen kritisk. Vi er nu gået fra kritisk til ka-
tastrofal. Landet har nu været lukket ned i 
fire måneder, og vi må kun færdes ude hver 
fjortende dag. Kun banker, supermarkeder 
og byggemarkeder samt restauranter, der 
tilbyder take-away-mad, er åbne. 

Hospitalerne må afvise patienter, da 
hospitalerne er på deres maksimum ka-
pacitet med Covid-19 tilfælde. De læger, 
der arbejder i døgndrift, fik sidst løn for to 
måneder siden. Det er den hårde og barske 

sandhed, som Honduras går igennem i 
denne tid.

Det er svært at se så meget nød og vide, 
at den hjælp, man kan give, kun er en 
dråbe i et hav af behov. Men takket været 
LMFs indsamling og jeres støtte har vi haft 
mulighed for at lave endnu to store ud-
bringninger af mad og andre forsyninger så 
som masker og hygiejneprodukter til vores 
unge og supervisorer. Dermed havde de 
mad til en måned mere. 
To af vores unge er nu med hjælp fra jer 
tilbage på studiet og kan tage endnu et 
semester af deres sygeplejeuddannelse. De 
stod i en svær situation, da deres sponsorer 
stoppede med at betale deres studier fra 

den ene dag til den anden. Og de to unge 
kvinder kunne ikke få optagelse på det of-
fentligt universitet grundet Covid-19, 

Traumer ovenpå traumer
Coronaepidemien er endnu ikke på sit hø-
jeste i Honduras. Derfor er der lange ud-
sigter til, at landet igen begynder at åbne, 
og folk igen vil kunne færdes frit og gå på 
arbejde og studie.

Jeres støtte har derfor været en stor 
hjælp og opmuntring, fordi vi nu kan 

holde vores unge i deres hjem, så de ikke bliver udsat for smitte el-
ler kriminalitet ved at gå på gaden.

De unge i Transitionsprogrammet har ikke haft en nem opvækst, 
og de har alle haft traumer tæt inde på livet. Disse tider med usik-
kerhed, følelsen af at være fængslet i eget hjem og håbløsheden er 
svær og specielt for disse unge, som aldrig er blevet hjulpet igennem 
deres traumer. 

Vi gør alt for at holde modet oppe og sende beskeder og tage os 
tid til hver og en, når vi kører rundt og deler mad ud. Men vi ved 
også, at så snart vi kan genåbne kontoret, vil vi have mange unge 
med endnu flere ar på sjælen, end da nedlukningen blev en realitet 
for fire måneder siden. Ar der vil tage tid at hele og komme sig over. 

Jeres forbøn er derfor utrolig værdsat i denne tid, hvor vi klargør 
personalet til det arbejde, der ligger foran os, tak!
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Glæde – selv midt i Corona-tiden ... af 
Anne Juel Katabaro

Der var stor glæde hos Brighton og mig, 
da vi hørte om jeres gavmilde gave til KA-
TEMPRIS. Den har bragt stor glæde hos 
mange. 

Jeres gave har sammen med vores støt-
teforening i Danmark (SSK) muliggjort, 
at medarbejderne har kunne få 75-100% 
af deres løn udbetalt i hele perioden, hvor 
KATEMPRIS var lukket på grund af Co-
vid-19. I april fik de desuden en pose med 
ris, en med bønner og en med majs. De 
sender jer mange hilsner med deres dyb-
følte taknemmelighed. 

Den 8. juni erklærede præsident Magu-
fuli Tanzania for Coronafrit, og en uge se-
nere meddelte han, at alle skoler fra den 29. 
juni ville være åbne igen. Det gav os ikke 
mange dage til at forberede genåbningen af 
skolen. 

Heldigvis havde vores ledende lærer, 
Ninsiima, været meget forudseende og hav-
de haft indkaldt medarbejderne hver uge i 
Coronatiden til at holde skolen og udeom-
råderne pæne. Alle havde været med til at 
plante nyt græs og buske samt gøre rent fra 
øverst til nederst. 

Coronaforholdsregler
Inden gensynet med børnene fik vi bygget 
to håndvaskehjul, hvor 10-12 børn kan va-
ske hænder samtidigt, foruden andre vand-
stationer rundt omkring bygningerne. Der 
er blevet indkøbt pandetermometre, så når 
børn og voksne har vasket hænder i forbin-
delse med ankomsten om morgenen, får de 
også målt deres temperatur. En anden for-
holdsregel er, at børnene får sprittet hænder 

af, inden de kommer ind i skolebusserne. 
I klasseværelserne er der skabt mere 

afstand mellem børnene, og den mest gen-
nemgribende nye regel er, at det kun er de 
yngste børn (til og med 2. klasse), der må 
spise i vores spisesal. De store fra 3. til 6. 
klasse spiser i deres klasseværelser, så vi er 
sikre på, at der er luft og afstand. 

Således har I gjort det muligt for os at 
give børnene og vores ansatte nogle af de 
bedste betingelser at arbejde under. Selv 
meget kritiske forældre har denne gang kun 
lovord til os. Tak!

Ekstra undervisning, selv i ferien
Under nedlukningen fortsatte undervisnin-
gen digitalt. Der blev sendt undervisning 
og opgaver til børnene via whatsapp, som 
lærerne efterfølgende rettede og sendte til-
bage til børnene. 

Via den lokale radio underviste vores 
lærere også. Lederen af radioen gav efter-
følgende den feedback, at det er noget af 
det bedste lokalradio, der længe er blevet 
lavet. Han opfordrede os til at fortsætte ef-
ter åbningen!

For at kompensere for noget af den tabte 

undervisningstid, så har regeringen besluttet, at børnene skal gå i 
skole om lørdagen fra kl. 8.00 til 11.30. Desuden er den sidste uge 
af deres sommerferie + 2 ugers ferie i september + 2 ugers ferie i 
december inddraget. Der er intet til forhandling. Sådan er det bare, 
og det må børn og medarbejdere blot rette ind efter. Vi håber, de 
på denne måde når pensum, så børnene ikke bliver taberne i denne 
Coronatid.

Der er mange grunde til at føle glæde. Den største er, at vi har 
kunnet sikre vores medarbejdere deres løn i hele perioden, og vi nu 
har kunnet tilbyde en skoleåbning i så sikre omgivelser, som det er 
muligt. Tak til jer alle i LMF for at have været med til at hjælpe  
KATEMPRIS gennem Coronakrisen til nu. Tak for jeres forbøn og 
for alle jeres tanker. Guds fred til jer alle.

KATEMPRIS, Tanzania
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Af Elisabeth Poulsen, udsendt af Promissio 
til Liberia. For nuværende opholder  
Elisabeth sig på Færøerne.

Som nyankommet til den Lutherske kirkes 
skolesystemet i Liberia i sidste år var det 
noget, der undrede mig, da vi besøgte de 
skoler, kirken driver. Jeg er vant til, at der 
er masser af materialer på skolerne, og vi 
har de bøger, vi har brug for. Men på de 
fleste skoler i Liberia findes der ingen bø-
ger, eleverne sidder med et kladdehæfte og 
en blyant, og nogle sidder med ingenting. 
De kigger på tavlen og på det, der bliver 
skrevet og lytter til det, læreren siger. 

Kan de få noget ud af undervisningen, 
tænkte jeg? Hvordan skal børn kunne lære, 

hvis de ikke har nogle bøger og materialer 
at blive inspireret af?

Jeg spurgte lærerne om de manglende 
materialer. De sagde, at de ønskede, at der 
kom bøger til skolen, men at de ikke havde 
råd til at købe dem, og at der ikke var noget 
særligt materiale, man overhovedet kunne 
købe i Liberia.

Langt over halvdelen af børn i Liberia 
går ikke i skole, forældrene har ikke råd til 
skoleuniform og andre fornødenheder, som 
der er påkrævet for skolegang. Familierne 
har også brug for den hjælp, børnene kan 
give ved at arbejde på familiens landbrug.

Den Lutherske kirke i Liberia driver 28 
skoler. Omkring 7.000 børn får skolegang 
på disse skoler, så det glædes vi over.

For nogle år siden fik skolesystemet en 
masse brugte bøger fra Amerika, og vi har 
nu sat et læseprogram i værk, som skolerne 
skal arbejde med i det næste år.

Jeg havde et ønske om, at vi kom ud på 
skolerne med bøger til grundskolen, og at 
man gav lærerne oplæring i læseforløb, for 
at de på den måde kan få mest mulig nytte 
af bøgerne.

Bøgerne blev opbevaret i slidte, gamle 
papkasser. Det var bogstaveligt talt ikke en 
holdbar løsning.

Støtte fra LMF
Tidligt i år søgte jeg støtte fra LMF og fik 
3.000 kroner, som vi har brugt til seks flotte 
bogskabe, som skal gives til nogle af kir-
kens skoler. 

Skabene skal fyldes op med bøger, som 
eleverne i 1.-3. klasse skal læse fra hver 
dag i 20 minutter efter morgensang. I første 
omgang tænkte vi, at vi skulle købe plastik-
kasser til bøgerne, men efterhånden kom 
vi frem til, at bogskabe ville være en mere 
bæredygtig løsning.

Vi spurgte en lokal tømrer, om han kunne 
udføre opgaven med bogskabene for os. 
Han var meget stolt over at blive spurgt. og 
han følte det som en ære at være med til at 
lave noget, der kunne sikre børnene lettere 

adgang til bøger og bedre opbevaring af 
bøger.

Han regnede ud, hvad materialet kostede, 
og hvad han skulle have i løn for hvert 
skab. Vi underskrev en kontrakt, og siden-
hen gik arbejdet i gang. Nærmest dag og 
nat arbejdede han i de dage, han havde sat 
tid af til at producere bogskabene.

Planlagt – og aflyst – ceremoni 
Vi i skolesystemet havde planlagt. at vi 
skulle holde en ceremoni på de skoler, der 
fik et bogskab. Vi ville samle alle lærere 
og elever, holde en tale og fejre, at skolen 
havde fået bøger. Men inden vi havde set 
os om, var Corona også kommet til Liberia, 
og alt blev lukket ned. 

Jeg rejste ud af landet og er nu på Færø-
erne, og imens vi venter på at vende tilbage 
til en almindelig skoledag, står skabene 
gemt i kirkens lagerrum og venter.

Men vores lokale tømrer kan nu for den 
løn, han fik for arbejdet med bogskabene, 
købe ris og holde sin familie mæt i disse 
svære Coronadage.

Vi har fået seks flotte bogskabe, løn til en 
tømrer og mad på bordet til en familie, så 
jeg ønsker at sige tak for jeres støtte og tak 
til Gud, som har kaldet jer til at give. 

Bogskabe forbedrer undervisning i Liberia



14 15

En ny virkelighed
af Mette og Alex Bjergbæk Klausen, stiftere 
og ledere af Relay Trust

Da Corona for alvor blev en verdens- 
omspændende pandemi, blev det tydeligt 
for os alle, at vi er nødt til at tænke ander-
ledes. Vi kan ikke længere fortsætte »busi-
ness as usual«. Men hvad er det for en ny 
virkelighed, vi nu skal forholde os til? 

Fra den ene dag til den anden blev det 
næsten umuligt at rejse, og selv om der nu 
er en gradvis genåbning i gang, så vil det 
tage lang tid, før vi igen kan rejse, som vi 
gjorde før pandemien. I Relay Trust aflyste 
vi hurtigt alle internationale rejseaktiviteter, 
først for er par måneder og siden har vi 
aflyst for resten af året. Vi må indse, at det 
ikke er muligt at besøge vores samarbejds-
partnere i Afrika og heller ikke de fleste af 
vores kollegaer, som bor forskellige steder i 
verden (Cameroon, Sierra Leone, Schweiz, 
USA, England og Danmark). 

Men samtidig stod det også hurtigt klart, 
at vi ikke bare kunne sætte det hele på pau-

se og vente til stormen er drevet over. Det 
kan få meget lange udsigter. Da det første 
chok havde lagt sig, besluttede vi os for at 
sadle om og arbejde målrettet med Corona-
respons. Hele teamet blev mobiliseret. 

Oplysningskampagner
Vi har tre niveauer i vores plan. Første 
niveau er oplysningskampagner, hvor vi 
arbejder med videoproduktion. 

Her handler det om at skabe opmærk-
somhed, så folk forstår alvoren og har mu-
lighed for at tage deres forholdsregler. 

Vores produktionsteam i Cameroon har 
samarbejdet med kirkeledere forskellige 
steder i Afrika (Sierra Leone, Cameroon, 
Guinea, Nigeria, Tanzania og DR Congo). 
Vi har udviklet en videoserie, hvor vi 
blandt andet bruger humor til at undervise 
i, hvordan man vasker hænder, holder af-
stand, laver ansigtsmasker og så videre.

Det er et omfattende projekt for vores 
lille team. Videoerne kan findes på vores 
Facebookside (https://www.facebook.com/
relaytrust.org) og bliver desuden delt via 
sociale medier. 

Skabe håb
Det andet niveau er at skabe håb midt i kri-
sen. Her har vi arbejdet med undervisnings-
materialer, der netop fokuserer på, hvordan 
man kan hjælpe hinanden og lade det glæ-
delige budskab lyse op i en ellers mørk tid.

Undervisningen bliver leveret via  
WhatsApp (et socialt medie, som er ud-
bredt i Afrika), og den er foreløbig testet på 
grupper i Sierra Leone. 

Det er en stor udfordring at arbejde med 
e-læring og desuden bruge sociale medier 
til at levere undervisningen, men det er en 
nødvendig strategi. 

Materialerne er nu ved at blive oversat til 
fransk, hausa, amharisk og swahili, så de 
kan nå endnu flere mennesker. 

Sideløbende har vi også arbejdet med 
fjernundervisning i mobil medieproduk-
tion, så kirkerne kan lære at bruge den nye 
teknologi til at nå ud med deres budskaber 
i en tid, hvor der er en masse rejsebegræns-
ninger. 

Nye veje i en ny virkelighed
Det tredje niveau begynder til efteråret. Her 
kommer det til at handle om at overleve i 
den nye virkelighed. 

Vi skal blandt andet arbejde med land-
brug og andre veje til at skabe en levevej 
for de mange mennesker, som kommer 
til at mærke konsekvenserne af en global 
økonomisk krise. Undervisningen vil blive 
udviklet til en digital platform og i første 
omgang leveret via WhatsApp. 

Relay Trust ekspanderer
Den store efterspørgsel har betydet, at vi 
i løbet af de seneste måneder har udvidet 
vores stab med yderligere tre ansatte i Ca-
meroon. Vi har nu tolv ansatte heraf otte på 
fuld tid.

Og midt i det hele flytter Mette og jeg 
til England, Oxford, for at etablere Relay 
Trust som en mere solid organisation med 
en fast base. Det vil vi fortælle mere om på 
et senere tidspunkt. 

Lige nu udgiver vi et nyhedsbrev hver 
eneste måned. Det bliver udsendt på dansk, 
engelsk og fransk. Send en mail til  
abk@relaytrust.org, hvis du ønsker at mod-
tage flere nyheder fra os.
 
Vi vil gerne sige alle et stort tak for støtte 
og forbøn. 
Guds Fred! 

Biskop Boston, Guinea, bidrager  
til informationskampagnen
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Regnskab 2019, Lærernes Missions Forening
Jævnfør foreningens vedtægter (§ 5: Det reviderede regnskab skal hvert år fremlægges i 
medlemsbladet) præsenteres hermed LMFs regnskab for 2019. 

Hvis du ønsker at se hele regnskabet, inklusive noter, så findes det på LMFs hjemme-
side: https://lmfdanmark.dk/oekonomi/aarsregnskaber
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Nyt fra kontoret 

HUSK LMF ER INGEN 
HEMMELIGHED

Advarsel
Det er beklageligevis nødvendigt at gøre 
opmærksom på, at Stella Ndyekoboras søn, 
Leonard Ndyekobora, fra tid til anden på 
meget påtrængende vis henvender sig til 
medlemmer af LMF for at bede om penge.

Fra kontorets side opfordres til ikke at 
imødekomme Leonards henvendelser.

Leonard er oplyst om, at denne advarsel 
bringes, og han har bedt om tilgivelse og 
lovet bod og bedring, samt lovet at han 
ikke længere vil henvende sig. Men da 
det tidligere ikke har forhindret ham i at 
fortsætte, bringes altså hermed, og ganske 
usædvanligt, en advarsel mod at støtte 
Leonard.

Der kan fortsat – og uden betænkelighe-
der – gives gaver til Stella Ndyekobora.

Københavnskredsen
Tilbage i februar blev Københavnskred-
sens leder, Elisabeht Holtegaard, ramt af 
en blodprop, som desværre har givet en 
delvis lammelse i Elisabeth venstre side 
(arm og ben). 

Gudskelov er Elisabeth i bedring. Men 
hun er ikke længere i stand til at være vært 
for kredsens møder.

Heldigvis har Dorthe og Jørgen Skov-
Østergaard meldt sig som nye værter. Så 
kredsen vil fremover mødes i Nivå hos 
Dorthe og Jørgen.  

God bedring til Elisabeth og tak til  
Dorthe og Jørgen.

Flyers til uddeling
Kontoret ligger fortsat inde med en god 
portion flyers i C6 format. De må meget 
gerne komme ud og gøre reklame for LMF, 
så derfor opfordres du til at henvende dig 
til kontoret og bede om at få nogle tilsendt, 
hvis du har lyst til at dele nogle ud. 

Ligeledes har LMF og en god stak kli-
stermærker med LMFs navn og logo. De 
kan fx bruges til at pryde kuverter, når der 
udsendes julekort! 

Så skriv eller ring, så sendes der mate-
riale af sted mod dig. Telefonnummer og 
email kan ses i kolofonen på side 2. Det er 
helt gratis, så du har alt at vinde.

Postnord og forsendelse
Fra kontoret skal der endnu en gang lyde 
en opfordring til to vigtige ting i forbin-
delse med udsendelse af LMF-Bladet:

LMF får ikke automatisk besked, hvis du 
flytter! Derfor kommer der altid nogle bla-
de retur, fordi modtageren ikke længere bor 
på den adresse, som LMF har registreret. 

For at sikre, at du modtager alle blade, er 
det derfor afgørende vigtigt, at du medde-
ler flytning til kontoret. Gerne i god tid.

Dernæst mindes der igen om, at hvis du 
ikke modtager bladet i løbet af de første ti 
dage hver anden måned (lige måneder), så 
kommer det nok slet ikke. 

I så fald vil kontoret gerne have besked, 
og vil om muligt også gerne sende dig et 
erstatningseksemplar.Fra kildevældet

af Finn Kier-Hansen

Billedet herover er fra Store Blåkilde i 
Rold skov. Når man står ved kilden, kan 
man ikke se vandet springe frem i en stråle. 
Men man er omvendt slet ikke i tvivl om, 
at der vælder meget vand frem. Farven, 
smagen, synet, alt sammen indikerer, at her 
er vand i overflod.

Jeg kom til at tænke på dette kildevæld, 
da jeg skulle skrive denne orientering om 
to meget overvældende og generøse dona-
tioner, som LMF har modtaget. For de kom 
også, uden at nogen så det springe frem. 
Men vi opdager, at det har fyldt kassen me-
get godt op. Og vi er taknemlige.

Medlemshvervning
Gennem en tid er dansk LMF blevet inspi-
reret af at følge udviklingen i norsk LMF. 
I Norge er det lykkedes LMF at få forenin-
gen til at vokse gennem en målrettet indsats 

for at hverve nye medlemmer. Det grønne 
slogan nederst til højre på dette opslag er 
inspireret af norsk LMFs medlems- 
hvervningskampagne.

I den tidlige sommer kom er bud fra vo-
res norske venner, at de havde besluttet at 
donere 50.000 NOK (ca. 35.000 DKK) til 
dansk LMF til brug for medlemshvervning 
i Danmark. Vi var helt forbløffede og me-
get taknemlige. Spændende, hvad det kan 
bringe med sig!

Stor arv
Tidlig på året døde Inge G. Hansen fra 
Lemvig. LMF fik fra advokaten besked om, 
at foreningen er betænkt i testamentet. 

23. juni modtog vi så en opgørelse, som 
viser, at LMF arver:

463.892,83 kr.
Det er et virkelig stort beløb for LMF, og 

det er således med stor taknemlighed og 
ydmyghed, at bestyrelsen på de kommende 
møder vil overveje, hvordan en så stor arv 
bedst skal forvaltes.



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Landsdelsstævne - SMF og LMF

● Skjern

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab og Lærernes Missions  
Forening holder et fælles landsdelsstævne:

Lørdag d. 12. september 2020

Stævnet afholdes i IM huset, Finderupvej 25, 6900 Skjern.

Program for dagen:
10.00. Ankomst og kaffe  
10.20. Velkomst og indledning ved LMFs formand Henrik Nis-Hanssen
10.40. Bibelrefleksion ved provst emeritus Hans Særkjær
11.40. Pause
12.00. Frokost
12.45. Nyt fra missionærerne:
              Karin og Thomas Højbjerg, Susanne og Leif Madsen, Birthe og Kaj Bruun
15.30. Kaffe
16.00. Afslutning ved SMFs formand Birthe Dueholm

Dagen koster 100 kr., som betales på dagen ved ankomst.

Tilmelding senest mandag den 7. september til:
Agnete Mouridsen på telefon 97 36 21 77 eller 
Birthe Dueholm på telefon 20 42 98 35


