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Finn Kier-Hansen

Det har tidligere været en tradition, at 
LMF-Bladet gengav god undervisning 
fra stævner og møder. Det kunne være 
fristende at genoplive traditionen, efter at 
Hans Særkjær holdt en meget rost og in-
spirerende bibeltime på landsdelsstævnet 
i Skjern. Men af pladshensyn lader det sig 
ikke gøre. Til gengæld kan du læse den in-
teressante Bibeltime på LMFs hjemmeside, 
hvor du under fanebladet »Nyheder« finder 
Hans' Bibelrefleksioner.

Årets femte blad rummer som altid over-
sigten over LMFs missionærer. De er ube-
tinget omdrejningspunkt for foreningens 
virke. Tag endelig siderne ud, og du kunne 
for eksempel lægge dem i din Bibel som en 
stadig påmindelse om bøn og omsorg for 
dem, som arbejder for, at Guds herlighed 
er at finde overalt på jorden.

Redaktøren minder endelig om, at LMF-
Bladet er et foreningsblad, som formidler 
nyt fra medlem til medlem. Du er altid vel-
kommen til at bidrage til formidlingen med 
en notits eller artikel. 

Andagt ved Valle Bringaker, tidligere mis-
sionær i Bangladesh, nu aktiv i LMF i 
Tønsberg, Norge.

Ordet rodfæstet sender mine tanker i for-
skellige retninger.
Da børnene var små, var vi optaget af at 
give dem rødder og vinger.
Fra det sted jeg er nu i livet, går mine tan-
ker tilbage til dem, der bar mig til dåben, 
lærte mig at bede, sang sange med mig og 
fortalte bibelhistorier.
Jeg er også taknemmelig for, at vi i skolen 
skulle lære Bibelens historie, katekismen 
og salmevers udenad.
Salme 1 siger, at lykkelig er den, som 
grunder på Herrens lov – han sammenlig-
nes med et træ plantet ved rindende vand. 
Det bærer frugt til rette tid, og træet visner 
ikke. På en eller anden måde skal denne 
frugt nydes eller deles, hvis den ikke bare 
skal rådne væk.
Esajas skriver i kapitel 52 noget om, hvad 
der kan gøres med »frugten«: Hvor herlig 
lyder budbringerens fodtrin på den, der 
bringer godt budskab, forkynder fred, brin-
ger gode nyheder, forkynder frelse.
Der er en lovmæssighed i dette: At bære 
frugt som en naturlig del af at blive plantet 
ved rindende vand – og en »hvilepause« 
mellem hver frugtsæson.

Det betyder ikke noget, hvor hvilestedet, 
kraftværket er. Paulus skriver i Efeserne 
3,17: »Må Kristus ved troen bo i jeres hjer-
ter og I være rodfæstede og grundfæstede i 
kærlighed.«
Denne kærlighed er, hvad Jesus møder 
Peter med på stranden efter opstandelsen. 

Jesus spørger Peter tre gange: »Elsker du 
mig«, og endelig svarer Peter. »Du ved alt, 
Herre, du ved, at jeg elsker dig.«
En der ved alt om os, og som elsker os, 
som vi er. Det er grundlæggende et til-
bagevendende udgangspunkt for al vores 
arbejde. – gennemskuet og dog elsket som 
vi er – af ham, der rejser os op i sin opstan-
delseskraft, og som vil arbejde i og gen-
nem vores liv.

Rodfæstet i Kristus
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Bestyrelsens hjørne

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

Ved  
Alex Bjergbæk Klausen, 
bestyrelsesmedlem, LMF

Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng - 
du fællesskabets Herre.

  DDS #29,3

I bestyrelsen har vi taget første skridt i 
en længere visionsproces, som skal se på 
LMF’s fremtid og hvilken retning, vi øn-
sker, foreningen skal tage. 

Det er en proces, som er foranlediget af 
et nyt fokus på medlemshvervning. Hvor-
dan ønsker vi at præsentere LMF for nye 
medlemmer? Hvad er det for nogle ord, vi 
kan sætte på vores gamle forening? 

Mens vi sad og talte i et underudvalg, 
kom jeg til at tænke på Leif Rasmussens 
smukke salme »Spænd over os dit him-
melsejl« fra 1988. Salmen forklarer på en 
enkel og billedrig måde, hvad treenigheden 
handler om, og den slutter af med at forkla-
re Helligånden som fællesskabet. Vi er som 
mennesker indfældet i et broget fællesskab 
på kryds og tværs af kulturer, landegrænser 
og tro.

Et af kerneordene i LMF er fællesskab: 
Fællesskab med Gud og fællesskab med 

hinanden. Vi mærker det, når vi mødes i 
kredsene, til sommerstævner og landsdels-
stævner – og vi mærker det, når vi i fælles-
skab beder for udsendte missionærer og de 
mange projekter, som alle udgør en del af 
Guds mission i verden. 

Selv om vi i LMF samles om Guds mis-
sion, så kommer vi fra forskellige kirkeret-
ninger og traditioner. Og det er på mange 
måder noget af det, som gør LMF’s fæl-
lesskab til noget ganske særligt. Her kan 
vi være forskellige sammen og begejstres 
over den mission, som vi alle er en del af, 
hvad enten vi er missionærer eller forbe-
dere. 

Der er brug for os livet igennem, for mis-
sion er jo ikke noget, vi bliver pensioneret 
fra, men derimod en opgave, som fortsæt-
ter lige til det sidste.  

Jeg håber, at vi trods coronavirus og 
afstandskrav stadig kan mærke det stærke 
fællesskab, som vi har i LMF. Og selv om 
vi har været nødt til at aflyse flere aktivi-
teter, så må vi glæde os til, at vi igen kan 
mødes i kredse og til stævner. 

Redigeret uddrag fra familien Baruas sene-
ste nyhedsbrev (medio september). Lone 
og Winterford Barua opholder sig for tiden 
i Danmark, men er udsendt til Papua Ny 
Guinea for Ungdom Med Opgave (UMO)

Vi skriver nu september. Nogle døre luk-
kes, og andre åbnes. Vi oplever gang på 
gang, at Guds veje er anderledes end vores 
planer. Det accepterer vi og oplever velsig-
nelserne af i disse dage! Vi får lov at fejre 
vores sølvbryllup sammen.

Ja, Winterford er stadig i Danmark. 
Australien var på grund af Covid19 lukket 
helt til midt i august.

Derefter lukkede Papua New Guinea, 
men de åbnede så, og vi prøvede at søge 
flyrejse over Singapore. Den er åben, men 
den 11. september var flyet overbooket. 
Den 28. august fik Winterford at vide, at 
han skulle være ude af landet inden 1. 
september eller søge om forlængelse af det 
visum, som han allerede har. Så han fik 
travlt. Han har søgt forlængelse, og hans 
pas er stadigvæk ved myndighederne. Det 
gav os en åben dør til at fejre vores sølv-
bryllup sammen den 16. september. 

Winterford er her i august begyndt med 
at læse pr. korrespondance og i gang med 
en toårig mastergrad i lederskab ved »Uni-
versity of the Nations«. Sammen med sin 
undervisning og lederskab fortsat på PNG 
er han travlt optaget. Den næste afrejse-
dato, som vi nu satser på, er 2. oktober. 
Men han gør ikke mere, inden han har sit 
pas retur.

Jeg, Lone, havde håbet på at være stab 
ved et UMO-kursus, der skulle begynde 
her i september. På grund af manglende 
tilmelding blev kurset ikke genneført. Så 
jeg fortsætter med de opgaver, jeg har her 

på Sjellebro og har brugt tid til at overveje, 
hvad fremtiden mon bringer.

Marietta skal ofte køres til sygehuset i 
Aalborg og Frederikshavn. Hun skal til 
skanninger, diætist, blodprøvetagninger, 
medicinhentning, retuximabbehandling og 
læge konsultationer. Det er blevet til 11 
gange på tre måneder. Marietta er meget 
glad for at være tilbage i Mariager, hvor 
hun er begyndt som elev på Højskolen.

Martin trives i skolen og er godt i gang i 
fjerde klasse efter sommerferien. 

Thea er meget udfordret. Hun blev kørt 
over på sine fødder sidste år i oktober på 
en udflugtsdag for skolen. Først viste et 
røntgenbillede, at der ikke var noget bræk-
ket, men hun har i årets løb haft mange 
smerter. En MR-skanning i juli viste, at 
Thea havde brækket en knogle, men at den 
nu var vokset fint sammen, så der skulle 
ikke opereres. Men smerter er der stadig.

Vi har også modtaget nyt fra menigheden 
i Kainde, vores landsby på Papua Ny Gui-
nea. Befolkningen er meget udfordret. Man 
oplever et stort pres mod de unge, og narko 
kommer desværre ind. Menigheden trives, 
men vedligeholdes mere end vokser for 
tiden. Der er udfordringer for flere af vores 
gode familier og par, der ikke har det let.

Bed gerne for beskyttelse for vores fa-
milie helbredsmæssigt, og at vi fortsat må 
stå sammen, selv om Winterford rejser en 
periode igen.

Nyt fra Papua Ny Guinea – Fra Sjellebro
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Nyt fra Brasilien
Ved Kirsten Solvej Larsen

Skolerne kommer næppe til at fungere igen 
i år i Brasilien, og det påvirker også vores 
arbejde, idet vi ikke må samles til under-
visning. Til gengæld må vi gerne tilbyde 
onlineundervisning og kontakt.

Vi har arrangeret en tegnekonkurrence. 
Børnene skulle tegne omkring deres fø-
lelser i disse tider, for eksempel udtrykke 
savn. Det blev selvfølgelig rettet mod 
savn af skole, lærere, de andre elever, sko-
lebussen etc. Men tegningerne udtrykte 
også savn af en tid, hvor der blev leget 
derhjemme ved huset. Vi oplevede på den 
måde, at vi havde en anderledes kontakt 
med børnene, selv om de ikke kunne eller 
kan komme i vores center. Ideen er hermed 
givet videre.

Vi har også haft samtaler med foræl-
drene omkring hvordan og hvorledes de 
oplever det med, at børnene går i skole 
»derhjemme, online«. Det er langt fra altid 
enkelt, hvis forældrene ofte kun har lidt 
skolegang, og der er problemer med mod-
tagesignal til mobil. Langt fra alle formår 
at være med online. Nogle må hente foto-
kopier af opgaver på skolen, som lærerne 
har forberedt til dem, der ikke kan være 
online eksempelvis i landområderne. Så 
virkelig stor udfordring for skolelærerne, 
de skal være meget alsidige og kreative.

Vi har desuden afsluttet tre måneder med 
uddeling af madvarer til 70 familier i lo-
kalområdet. Det var en anderledes måde at 
arbejde på. Både givende og udfordrende, 
ikke mindst administrativt. 

Vi rejser til Macapa i de kommende 
godt tre uger (primo september), med bus 
via Belem, og med båd over Amazonen. 
Vi skal blandt andet tage os af familierne 

i fadderskabsordningen. De har modtaget 
lidt bidrag i lockdowntiden. Vi planlæg-
ger to dage i Calçoene, inden vi tager til 
Gurupora resten af tiden. Vi vil bringe 
opmuntring, hvor vi kan. Og vi vil indlede 
bygning af toiletfaciliteter og lidt køk-
kenfaciliteter til undervisningslokalet dér, 
på den lille missionsbase, samt grave en 
brønd. Det bliver noget af en udfordrende 
og spændende oplevelse. 

Hvis du er kyndig i portugisisk, kan du 
følge arbejde i Brasilien på Facebook: 
https://www.facebook.com/VIVEACRIA-
TIVIDADE 
eller 
https://www.facebook.com/CircusVictory
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Andre kan ikke bestå eksamen til at rykke 
op til næste klassetrin, og må tage klassen 
om. Samtidig er det for mange elever mi-
nimalt, hvad de får ud af deres skolegang, 
hvilket blandt andet kan skyldes fattigdom 
og lav moral. 

Uddannelsesreformer nødvendige
Uddannelsesministeriet erkendte i 2018 at 
der er brug for vision og retningslinjer i 
sektoren, men det kan være svært for mi-
nisteriet at gennemføre reformer, eftersom 
kun to procent af landets bruttonationalpro-
dukt afsættes i nationalbudgettet til uddan-
nelsessektoren. 

I en ny reform for uddannelse i Cam-
bodia er der et behov for at analysere og 
tilpasse pensum til arbejdsmarkedets behov 
for fremtidig arbejdskraft. Det har Thai-
land og Vietnam været meget succesfulde 
med, og de lande kan i dag begå sig på det 
teknologiske marked. Her falder Cambodia 
bagud, og satser i stedet for på tekstil- og 
fodtøjsindustrien, som indtil nu har givet 
arbejde til mange ufaglærte. Det betyder, at 
for eksempel kinesiske investorer i Cambo-
dia bringer deres egen arbejdskraft til lan-
det. Cambodia har ikke formået at uddanne 
den næste generation af unge, der kommer 
ud på arbejdsmarkedet, til at imødekomme  

Missionæradresser 
2020 - 2021

BANGLADESH
Christian Vestergaard (Ass. DAN)
LAMB Hospital, Rajabashor, P.O.Parbatipur, 
District Dinajpur – 5250, Bangladesh
christian.lamb@gmail.com

BRASILIEN
Kirsten Solveig Larsen og Raimundo 
Pinheiro 
Associacao Vitoria, Caixa Postal 171, Centro, 
CEP 60 030 970 Fortaleza, CE, Brazil
circovitoria@gmail.com
www.circusvictory.blogspot.com

CAMBODJA
Dina og Henrik Borch Jacobsen (LM)
P.O. Box 1451, Phnom Penh, Cambodja
henrikborch@gmail.com

Monica og Simon Kronborg (LM)
P.O. Box 1451, Phnom Penh, Cambodja  
Ophold i Danmark til januar 2021: 
Gudhjemvej 80, 3760 Gudhjem
sik@dlm.dk

Susanne Tjagvad Madsen og Kim Seng 
Mony (House of Care Organisation)
P.O. Box 742, Phnom Penh, Cambodja
hoc.organisation @gmail.com

Se den opdaterede adresseliste for LMF’s missionærer på hjemmesiden lmfdanmark.dk
Landene er sorteret alfabetisk, og hvor der er flere missionærer i samme land, sorteres de alfabetisk efter efternavn

Fyrre dage! Hvis du beder for en missionær (missionærpar) hver dag, så tager det cirka fyrre dage at 
komme igennem hele listen. Det kan du gøre ni gange i løbet af et år. Det vil være en storartet indsats.

Tag ud og gem ...

Fortsættes på side 13

Covid i Cambodja
Af Susanne Tjagvad Madsen (redigeret fra 
nyhedsbrev)

Covid-19 har påvirket vores aktiviteter i 
House of Care siden midt i marts. Vi har 
stoppet vores daglige undervisning for 
udsatte, unge emigranter, men tilbyder 
dog fjernundervisning til dem, der er inte-
resseret. Det er bare ikke det samme, for 
formålet med vores ungdomsprogram er 
at fungere som et værested for de udsatte 
unge og give dem samvær, rådgivning, og 
hjælp i deres daglige udfordringer. Det kan 
vi ikke nu, og det savner vi. 

Skolelukning rammer hårdt
Rigtig mange børn går glip af skolegang 
under Covid-nedlukning af skoler. De kan 
ikke deltage i fjernundervisning, fordi 
de ikke har de moderne telefoner eller et 
fjernsyn i hjemmet, hvilket er de to måder 
de kan modtage fjernundervisning på. 

Og mangel på skolegang rammer ekstra 
hårdt i Cambodia, hvor skolesystemet al-
lerede før Covid-19 havde sine egne store 
udfordringer at slås med. 

Selv om Cambodia kan være stolt af, at 
stort set alle børn bliver skrevet ind i sko-
len i 1. klasse, så falder mange elever fra 
og stopper deres skolegang alt for tidligt. 
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JAPAN
Noriko og Christian Hermansen)
23-6, Takaharacho, Tanaka, Sakyoku, 
Kyoto, 606-8242, Japan
christian.hermansen@kwansei.ac.jp

KENYA
Charlotte og Thorkild Jørgensen (SB)
PO-box 27, 30503 Lokichoggio, Kenya
tordenkile@icloud.com, 
charlotte.gottlieb@gmail.com

LIBERIA
Elisabeth Poulsen (PR) 
LCL 13th Street Sinkor  Payne Avenue Po 
Box 10. 1046. 1000 Monrovia Liberia.
elisabeth@promissio.dk

MADAGASKAR
Stine H. Pedersen (ass DAN)
Mission Norvegienne, B.P. 880, Isoraka, 
101 Antananarivo, Madagaskar
stine@stinehp.dk

MALAYSIA
Meifrid og Bryan Mahendran 
Subramaniam
Purkugerdi 14, FO 100 Tórshavn, Færøerne
meiweiha@olivant.fo

MOZAMBIQUE
Lisbeth og Kurt Terp (Wutomiagri)
Fittingvej 33, 6623 Vorbasse. (Post sendes til 

dansk adresse, da Lisbeth kommer til Danmark jævnligt.)

terp@wutomiagri.dk

NIGERIA
Ruth Ulea (brev på engelsk)
L.C.C.N. Work Among Deaf, P.O.Box 24, 
Jimeta, Yola, Adamawa State, Nigeria
ruthulea2013@yahoo.com

ENGLAND
Mette og Alex Bjergbæk Klausen  
Relay Trust
32 The Lion Brewery, St. Thomas Street, 
OX1 1JE, Oxford, UK
abk@relaytrust.org; mbk@relaytrust.org

ETIOPIEN 
Berit Østby og Mehret-Ab Bereke (PR)
Promissio, P.O.Box 458
Addis Abeba, Ethiopia
berit.ostby@gmail.com

Lotte og Bjarne Carlsen (PR)
Promissio, P.O. Box 458
Addis Abeba, Ethiopia
lotte@promissio.dk, bjarne@promissio.dk

GRØNLAND
Lisbeth og Søren Hansen (SM)
Katsiaap Aqquserna 1, 
3950 Aasiaat, Grønland
lisbeth.worm.hansen@gmail.com

HONDURAS
Cathrine & Mayron Sørensen (BBU)
Breve til: Udgårdsvej 1, 8600 Silkeborg
Familien opholder sig i Danmark resten af 2020
cathrinesorensen@yahoo.dk

INDONESIEN
Stella Christtreu (UMO)
Breve sendes til: 
Sdr. Stationsvej 18, Thyregod, 7323 Give
stellachristtreu@gmail.com 

ISRAEL
Elisabeth og David Serner (DIM)
Bar Kockba Street 91/5
Jerusalem 97892, Israel
elisabethserner@gmail.com

PAPUA NY GUINEA
Lone og Winterford Barua (UMO)
c/o YWAM, P.O.Box 1913, Lae,
Morobay Province, Papua New Guinea.
Lone Barua opholder sig frem til somme-
ren 2021 i Danmark: UMO Sjellebro 
Randersvej 195b 8544 Mørke
lonebarua@gmail.com

PERU
Lise og Frederik Berggren Smidt (LM)
Arequipa, Peru
Forventes at rejse ud primo 2021
fbs@dlm.dk, lbs@dlm.dk

POLEN
Lea Kjeldsen (Aktiv Mission)
Al Daszynskiego 15 A / 10 
31-537 Krakow, Polen
leakjeldsen@gmail.com

RUMÆNIEN
Dorthe og Cornel Pascu (DDM)
Str. Oituz Bloc 22, Ap. 6
601046 Onesti, Jud. Bacau, Romania
cornelpascu@gmail.com

SYDAFRIKA
Rebekka og Thomas Kjær (AKM)
8 Sunbird Lane, 3610 Gillitts, KZN,
South Africa
thomas@kjaer.it

TANZANIA
Ruth og Philip Bach-Svendsen (LM)
Scripture Mission, P.O.box 2696, Arusha, 
Tanzania
ruth.bach.svendsen@gmail.com
philip.bach.svendsen@gmail.com

Jette og Lyle Hall 
(Pentecostal Evangelical Fellowship Africa)
P.O.Box 688, Iringa, Tanzania
jettelylehall@yahoo.com

Janice og Mads Jakobsen (BDM)
P.O.Box 378, Sumbavanga, 
Rukwa, Tanzania
janicemads@gmail.com

Tabitha og Torkild Jensen
P.O.Box 2398, Arusha, Tanzania
tabithajensen50@gmail.com

Anne og Brighton Juel Katabaro
P.O.Box 239, Karagwe, Kagera, Tanzania
anne.juel.katabaro@gmail.com

Anna-Marie Lauenstein & 
Louis Møllerfors (DAN)
ELCT Karagwe Diocese, P.O. Box 7, 
Karagwe, Kagera, Tanzania
aml@danmission.dk, lwm@danmission.dk

Stine og Rasmus Roager (LM)
Danish Lutheran Mission, P.O.Box 1088,
Iringa, Tanzania
taekkemanden@gmail.com

ZAMBIA
Malene og Andreas Vejnø Andersen 
(AKM)
Kaniki Bible University College,
P.O.Box 250092, Ndola, Zambia
malene@vejnoe.dk, andreas@vejnoe.dk
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Send en hilsen med email eller 

post til vores missionærer!  

Det bringer glæde og giver mod 

til at fortsætte arbejdet langt 

hjemmefra.

MISSIONÆRER BOSAT I DANMARK 

Knud Elmo Knudsen (BDM)
Pendlermissionær til BDMs partnere
Grev Zinzendorfs Plads 7,
6070 Christiansfeld
knudsen@sfw.dk

Susanne og Leif Madsen, 
missionærer i »New Life Africa
International«.
Højbovangen 7
9200 Aalborg SV
newlifeafricainternational@gmail.com

Den sendende organisation står i pa-
rentes med følgende forkortelser:
AKM: Apostolsk Kirkes Mission
BBU: Baptistkirkens Børn og Unge
BDM: Brødremenighedens Danske Mission
DAN: Danmission
DDM: Det Danske Missionsforbund
DIM: Den Danske Israelsmission
LM: Luthersk Mission
SM: Sømandsmissionen
PR: Promissio
UMO: Ungdom Med Opgave
SB: Skandinavisk Børnemission

fortsat fra side 8 
 
nutidens krav, specielt færdigheder inden-
for teknologi. 

Ovenfor beskrivelse er baseret på en rap-
port der blev offentliggjort i slutning af juli 
i år, og som Covid-19 rammer lige ind i, og 
gør situationen værre. 

Sponsorat hjælper på vej
House of Care står for formidling af ud-
dannelse og viden, og vi har en tro på og 
en vision om at hvis den næste generation 
af børn og unge skal skabe sig et bedre liv 
end deres forældre, så skal de gå i skole og 
sikre sig en relevant uddannelse. Samme 
toner er begyndt at komme fra uddannel-
sesministeriet, som fremhæver, at teknolo-
gividen og livslang læring er vigtig for de 
unge. 

Med Covid-19 er det blevet endnu vig-
tigere for House of Care at hjælpe børn til 
skolegang via Khmer Kids sponsorater. På 
grund af Covid-19 fristes fattige forældre 
til at tage deres børn ud af skolen og lade 
dem arbejde. Men børnearbejde er ulovligt, 
og børn skal være i skolen. 

Med et sponsorat på 1.200 kr. årligt, 
støtter man sit eget barn til at gå i skole. 
Sponsoratet er inklusive sponsorgaver til 

barnet som er skoleudstyr, sundhedsudstyr 
og udstyr til sport og leg. Som sponsor får 
man nyt om sit Khmer Kids mindst fire 
gange årligt inklusive billeder. 

Det er vigtigt, at de mindste børn går i 
skole, men også vigtigt at de store børn og 
de unge gennemfører en relevant uddannel-
se. Det sørger vores ungdomsprogram for. 

Som følge af Covid-19 vil mange unge 
være fristet til at springe fra deres uddan-
nelse og emigrere til hovedstaden eller 
udlandet for at finde et arbejde. Emigration 
sker ofte ulovligt, og mange unge er ofre 
for menneskehandel, udnyttelse og slave-
agtigt arbejde.

I vores ungdomsprogram giver vi ekstra 
færdigheder, håb og vejledning til udsatte 
unge, så de kan have tro og motivation til 
at gennemføre deres uddannelse. 

Med en gave til House of Care kan du 
hjælpe fattige og udsatte børn og unge 
under Covid-19 og fremover. Vi siger på 
forhånd tak! 

Hvis du ønsker at støtte arbejdet, skal du 
indbetale en gave til LMF mærket »Pr. 20 
House of Care«.

Ønsker du at tegne et sponsorat, skal du 
kontakte Susanne Tjagvad på email: 
hoc.organisation@gmail.com
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Af Agnete Mouridsen,  
kredsformand, LMF Skjern

Lørdag den 12. september mødtes 54 
SMF'er og LMF'er i IM-huset i Skjern.

Man fornemmede glæden ved at mødes 
igen. Der var livlig snak i grupper, og da vi 
begyndte mødet med at synge »Din rigssag, 
Jesus, være skal« løftedes taget næsten.

Henrik Nis-Hansen, formand for LMFs 
bestyrelse, indledte mødet med i disse co-
ronatider at minde om ordene i Hebr. 13,8:
»Jesus Kristus er den samme i går og i dag 
og til evig tid«.

Berigende Bibeltime
Provst emeritus Hans Særkjær holdt en 
berigende time med bibelrefleksioner – be-
gyndende med syndefaldet, hvor vi møder 
den første Messiasprofeti: én skal knuse 
slangens hoved.

Hans Særkjær førte os gennem GT og 
Jesu liv som menneske. Nogle stikord: 
Adam og Eva kunne ikke leve i Guds nær-
hed – Jesus banede vejen – Det er fuldbragt 
– Vejen til Paradis er åben. Kan læses her: 
www.lmfdanmark.dk/nyheder.

Fra Kina
Over missionærberetningerne kunne man 
sætte overskriften Guds trofasthed.

Karin og Thomas Højbjerg fortalte om 
10 års arbejde blandt tibetanske nomader 
i Qinghai provinsen i Kina. Han havde ar-
bejdet som læge på et stort hospital og hun 
som sygeplejerske på et børnehjem med 
handicappede.

Thomas viste en spændende video om de 
tibetanske nomader. Mange tibetanere kom 

til hospitalet, for at få hjælp til deres ofte 
kroniske sygdomme. Man underviste også 
i sundhed.

Karin og Thomas er nu bosat i Herning, 
hvor Thomas er praktiserende læge.

Over Kenya
Susanne og Leif Madsen fortalte om deres 
arbejde i New Life Africa International 
(NLAI) i Kenya.

NLAI hjælper børn fra meget fattige 
familier med skolegang og mad. Der er til-
knyttet et børnehjem til skolen, og Susanne 
fortalte om en pige, der var kommet på 
børnehjemmet og nu var godt i gang med 
en uddannelse – seks tidligere elever stude-
rer nu på universitetet.

Under coronaen uddeler NLAI mad til 
724 fattige familier. Susanne var sidst i 
Kenya i februar.

Susanne og Leif er ikke færdige som 
missionærer – elsker at være i Kenya, men 
også i Danmark – bor i Ålborg.

Til Burundi og Tanzania
Birthe og Kaj Bruun havde ikke tænkt, at 
de skulle fortsætte med arbejdet i Burundi 
og Tanzania, men der bliver stadig kaldt på 
dem. 

Kaj har i to gange tre uger været i Tanza-
nia for at hjælpe med byggeri, og nu er de 
blevet opfordret til at rejse til Burundi igen: 
»Alt formår vi i ham, der giver os kraft«.

Og endelig Congo
Også Knud Elmo Knudsen var på talersto-
len. Han arbejder nu som pendlermissionær 
i Congo. Han afventer situationen, men hå-
ber at kunne rejse ud igen. Han har kontakt 
til medarbejdere via telefon og internet.

Guds trofasthed
– Noter fra landsdelsstævne i Skjern 

Karin og Thomas Højbjerg

Susanne og Leif Madsen

Birthe og Kaj Bruun

Stævnegæster

Knud Elmo Knudsen
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Af Iver Larsen, Galten

Det er nu otte år siden, at hele sabaot Bi-
belen blev udgivet, og vi flyttede tilbage til 
Danmark fra Mount Elgon i Kenya. Men da 
vores arbejde med sprog og bibeloversæt-
telse mest foregår bag en computer, havde 
jeg mulighed for at fortsætte det meste af 
mit arbejde, takket være Internettet. 

Vi bor nu i Galten, hvor vores datter, 
Ann, med familie bor. 

Der er to sprog i Kenya, som er beslæg-
tede med sabaot, og hvert sprog har to-tre 
indfødte oversættere ansat. Man bruger et 
computerprogram til at tilpasse teksten til 
disse sprog. Jeg fortsatte som konsulent på 
de to sprog. Det ene sprog er i gang med 
Ny Testamente, mens det andet allerede har 
et trykt NT, så de arbejder på det Gamle Te-

stamente. Lige nu er vi midt i Ezekiel, som 
er noget af en udfordring at oversætte.

Ved den store fest, som blev holdt ved 
indvielsen af sabaot Bibelen den 10. 
juni 2012, kom en anglikansk biskop fra 
Uganda hen til mig og bad om hjælp til at 
oversætte Bibelen til deres sprog, som hed-
der kupsapiiny. Det er nærmest en dialekt 
af sabaot, så jeg kunne ikke afslå den bøn. 
Faktisk er det det samme folk, som bor 
rundt om på skråningerne af Mt. Elgon, 
men englænderne skar deres område over 
ved at lægge grænsen midt gennem bjerget.

Kupsapiiny havde et Ny Testamente, som 
var 30 år gammelt, men det blev meget lidt 
brugt, og bibelselskabet i Uganda havde 
spurgt os, hvad grundene kunne være til 
det. Ifølge vores undersøgelser var der flere 
grunde. Sproget er meget kompliceret, så 

det alfabet, man havde lavet, repræsente-
rede ikke sprogets lyde særlig godt. Vi har 
derfor lavet et forbedret alfabet. 

En anden grund til den manglende brug 
er, at man ikke havde foretaget tilstrække-
lig læseundervisning. I folkeskolen under-
vises børnene på engelsk. Det er ikke nok 
at kunne tale sproget. Man skal også kunne 
forbinde bogstaver og ord på papir til or-
denes udtale og mening. Vores erfaring fra 
Kenya er, at skolebørnene hurtigt kan lære 
at læse, også uden formel undervisning, 
men mange voksne giver op på forhånd 
uden virkelig at prøve. 

En tredje grund til, at den gamle oversæt-
telse ikke blev så meget brugt, var, at man-
ge mente, det var en oversættelse kun for 
den anglikanske kirke. Det var nemlig folk 
derfra, som lavede oversættelsen. Det nye 
projekt har derfor en bredere kirkelig sam-
mensætning med en katolik, en anglikansk 

præst, en baptist og to pinsefolk. (Der fin-
des ingen lutheranere i det område).

Hele Ny Testamente plus Salmernes Bog 
blev færdigoversat sidste år. Trykningen 
foregik i foråret i Kina, men blev forsinket 
af coronakrisen. Bøgerne ankom dog til 
Uganda i april i år. Indvielsen var oprinde-
ligt fastsat til 30. maj, men det måtte afly-
ses på grund af Corona. 

Uganda lukkede kraftigt ned for hele 
samfundet meget tidligt og endnu strengere 
end i Danmark. Det så også ud til at lykkes 
med at holde virus væk et stykke tid, men 
nu spreder den sig kraftigt. Endnu er kun 
52 døde, men tallet stiger dag for dag. 

Der bliver holdt en lille fest for indviel-
sen – med afstand – og med radio og TV 
involveret, altså en delvis virtuel Corona-
indvielse. Det foregår den 18. september. 
Jeg skriver det her den 13. september.

Tusind tak for jeres forbøn og støtte.

Bibelen oversat til sabaot og kupsapiiny
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Nyt fra kontoret 

HUSK LMF ER INGEN 
HEMMELIGHED

Gaver til Ndyekobora
Desværre har det ikke været muligt at få 
kontakt med Stella Ndyekobora i Tanzania 
siden slutningen af juli. 

Bestyrelse og forretningsfører er bekym-
rede for, om der er hændt noget for Stella. 

Det betyder blandt andet, at donationer 
til Stella ikke for nuværende kan sendes til 
Tanzania på betryggende vis.

Donationer, som måtte indgå med øre-
mærkning til Stella, vil ind til videre blive 
»hensat«. Givere vil blive kontaktet di-
rekte, hvis det bliver nødvendigt.

Skulle situationen ændres, vil det blive 
oplyst her i bladet.

Velkommen til nyt LMF-missionærpar
Lise og Frederik Berggren Smidt er ansat 
af Luthersk Mission (LM) til tjeneste i 
Arequipa, Peru. 

Parret skulle være afrejst i 2020, men på 
grund af Coronasituationen er det, som så 
meget andet, udsat. De forventer at rejse 
primo 2021.

Indtil de rejser af sted, arbejder de i LM 
Danmark, hvor de laver ægteskabskurser 
og foredrag. Samtidig træner parret sprog.

Gaveindtægter
LMF har heldigvis en fornuftig økonomi 
for øjeblikket. Det skyldes blandt andet, 
at LMF har modtaget en stor arv, samt at 
LMF yder administrativ bidrag til blandt 
andet Relay Trust.

Og foreningens medlemmer har vist stor 
generøsitet, da der tidligere på året blev 
indsamlet cirka 42.000 kr. til Coronakrise-
støtte.

Alligevel skal der fra kontoret lyde et 
lille hjertesuk. Foreningens sædvanlige 
gaveindtægter skal jo også gerne i hus. Der 
er budgetteret med gaveindtægt på 65.000 
kr. Ved udgangen af august var der indgået 
cirka 34.000 kr. 

Lad os alle stå sammen om den almin-
delig drift. Det er nødvendigt for at kunne 
gøre alt det spændende, vi har mulighed 
for. Hvis ikke basisøkonomien fungerer, 
går det galt på den lange bane. Så husk 
LMF i både forbøn og givertjenesten.

Spændende nye tiltag
LMFs bestyrelse arbejder dette efterår 
med at se nye veje og muligheder for LMF 
fremadrettet. 

Som dette skrives, er et adhocudvalg ved 
at forberede en såkaldt strategisamtale på 
det forestående bestyrelsesmøde i slutnin-
gen af oktober.

Der arbejdes med at orientere sig godt 
ikke mindst i de muligheder, som vor tid 
tilbyder en gammel forening. 

Vi ser også indgående på medlemshverv-
ning, lige som foreningens hjemmeside 
også står foran en større omkalfatring. 

Så vær fuld af forventning og tro for 
LMFs fremtid. Der er godt nyt på vej. For 
LMF er ingen ... ja, rigtig: hemmelighed!

Følgende besked kan læses på SMFs hjem-
meside:

På generalforsamlingen lørdag den 8. 
august 2020 blev det vedtaget at opløse 
SMF efter 98 år.

Jævnfør vedtægterne skal SMF's værdier 
nu anvendes til dansk ydremissionsarbejde. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at opfor-
dre SMFs venner, medlemmer, samarbejds-
partnere og andre i dansk ydre mission til at 
søge af foreningens midler til dette formål. 

Der kan søges engangsbeløb op til 

Opløsning af foreningen SMF (Sund-
hedspersonalets Missions Fællesskab)

100.000 kr pr projekt. Ansøgning om min-
dre beløb er også velkommen. På SMF´s 
hjemmeside (https://smfdanmark.dk/) fin-
des ansøgningsskema til udfyldelse. 

Ansøgning skal være SMF i hænde se-
nest 1.oktober 2020. Sundhedsrelateret 
arbejde vil blive prioriteret, ligesom det 
hovedsageligt ønskes at støtte eksisterende 
arbejde eller projekter i relation til dette.

LMF beklager SMFs opløsning!

Guds mirakel i 
hverdagen 
Klippet fra Stella Christtreus nyhedsbrev

Midt i coronanedlukningen af Bali besøgte 
mine venner fra missionscentret familier, 
som virkelig havde brug for hjælp. 

En dag blev de mirakuløst ledt til en 
kvinde, som var højgravid og snart ventede 
sit barn. Hun havde ingen mand, men bo-
ede sammen med to andre kvinder i en lille 
etværelses studielejlighed. 

Netop som mine venner kom forbi, havde 
de næsten ingen mad. Hvor var kvinderne 
taknemmelige for maden, de modtog. 

Men Gud ønskede, at gøre endnu mere 
for denne familie. Det er almindeligt i In-
donesien, at man skal vise sit ID kort ved 
hospitalsbesøg og selv betale for hjælp til 
fødslen. Men denne kvinde havde hverken 
ID kort eller penge. Så hospitalerne ville 

ikke tage imod hende.
Mine venner bad sammen med hende 

og et mirakel skete. Det tredje hospital tog 
godt imod hende. Udgifterne blev dækket, 
og prisen endda sat ned, så hun kunne føde 
sit barn i trygge rammer. 

Al ære og tak til Gud for Hans store kær-
lighed til denne lille familie.

Forringet billedkvalitet beklages ...



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Kupsapiiny-sproget tales i Uganda. Herover ses et alfabet fra sproget. På side 16-17 kan 
du læse om Alice og Iver Larsens mangeårige indsats for at oversætte til Kupsapiiny..


