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LMF-Bladet nr. 6, 2020
Af Finn Kier-Hansen
Så nærmer julen sig. Det præger dette blad 
temmelig meget. 

Fire af LMF's missionærer har bidraget 
med en beretning om julen derude i den 
store verden, som både er anderledes, og 
alligevel minder om jul i Danmark. Læs 
om jul i Tanzania, Kenya, Kina og på Bali.

Det er naturligvis også her, at jeg som 
forretningsfører vil ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul og et velsignet nytår. Jeg er 
særdeles taknemlig for nu på femte år at 
være en del af en bevægelse. LMF, som 
ønsker at se Guds herlighed komme over 
hele jorden. Tak for privilegiet at tjene jer 
og sammen med jer.

Endelig, og virkelig vigtigt, så er dette 
blad også et »brugsblad«. Det er bestemt 
meningen, at du skal tage de fire midtersi-
der, Bedeplanen 2021, ud for så at lægge 
dem på dit andagtsbord eller i din Bibel 
eller et andet sted, hvor siderne igennem 
året 2021 kan minde dig om at bidrage 
med din forbønsindsats for missionærer, 
kredse, medlemmer og en række andre vig-
tige bedeemner. 

Jesus – livets kilde
Andagt ved Knud Elmo Knudsen, pendler-
missionær for BDM

»Gud sagde: ’Der skal være lys!’«  
(1. Mos. 1,3) – »Lyset, det sande lys, som 
oplyser ethvert menneske« (Joh. 1,9).

Når vi i skabelsesberetningen læser, at 
Gud befalede, der skulle være lys, vil det 
være en umiddelbar tanke at se ham tænde 
for hovedkontakten, så lyset begynder at 
skinne. Men når vi læser videre, fornem-
mer vi, at det ikke kan være meningen, da 
lyskilder som sol, måne og stjerner først 
skabtes senere. Altså er lyset her ikke ment 
som et fysisk fænomen, men som noget 
åndeligt.

Lyset er tilstedeværelsen af Guds ånd. 
Det forstår vi, når vi læser begyndelsen af 
Johannesevangeliet, hvor billedet fra  
1. Mosebog bruges til at understrege, at 
Jesus netop er kilden til det lys, som var 
ved skabelsen, men nu er kommet fysisk til 
jorden for at oplyse ethvert menneske.

Ligesom fysisk lys er betingelsen for 
vores liv på jorden, så er det lys, som Je-
sus giver os, betingelsen for vores forhold 
til den skabende Gud. Uden det lys lever 
mennesket i åndeligt mørke uden Guds 
tilstedeværelse som før skabelsen, hvor 
jorden var tomhed og mørke. Hvis nu lyset 
i dig er mørke – hvilket mørke!(Matt. 6,23)

I vores elektrificerede verden er det sjæl-
dent at opleve totalt mørke, og mange har 
sikkert aldrig oplevet ikke at kunne se en 
hånd for sig, selv om man tog den helt op 
til ansigtet. I et sådant mørke levede Bar-
timæus indtil den dag, Jesus kom forbi og 
gav ham synet igen. Ikke fordi Bartimæus 
var fysisk blind, for dem fandtes der utal-
lige af, men fordi han var åndeligt seende. 

Det ved vi deraf, at Jesus sagde: ’Din tro 
har frelst dig!’ Lyset var allerede i ham, 
selv om han ikke kunne se.

Mange har set lyset, men har valgt at 
vende det blinde øje til. Andre, de fleste, 
har aldrig hørt om lyset, som er kilden 
til at kende den levende Gud. De lever i 
angstens mørke, hvor intet ses klart, hvor 
sandheden ikke findes, og kærlighed blot 
er et ord. Kilden til at oplyse ethvert men-
neske kendes ikke engang af navn, og Gud 
kan ikke skelnes fra mørkets dæmoner. De 
lever en tilværelse, der er værre end Barti-
mæus'; han havde dog lyset i sig.

Lad os derfor sætte dette lys på en stage, 
som Jesus selv opfordrer os til, så det 
sande lys kan blive kilden til glæde og lys 
i det mørke, der hersker i den verden, der 
omgiver os.

Dig vil jeg elske, du er livet
og fører mig på livets vej,
dig vil jeg elske, du har givet
mig lyset, det, som slukkes ej,
dig vil jeg elske, thi dit blod
for mig du flyde lod.  (DDS 681,2)
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Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 23. januar 2021

Vi blev udsendt af Pinsekirken i Esbjerg i 
juli 1991 til Kenya, efter at Gud på meget 
stærk vis havde kaldet os til at flytte til 
Kenya som missionærer. Søren er elektri-
ker, og Birgitte er sygeplejerske.

Birgitte havde allerede som 14-årig op-
levet kald i sit hjerte til mission i Afrika. 
Søren var i Afrika i både 1980 og 1981. 
Han fornemmede, at hjertet bankede for 
mission i Østafrika. 

I 1991 blev det alvor: Gud gav os en hel 
specifik vision – at hjælpe med at rejse søj-
ler og tag til kirker. Dengang kunne vi ikke 
se, hvor stor betydning det har for menig-
heder at have en ordentlig kirkebygning. I 
dag kan vi se, at en kirkebygning er som et 
redskab for menighederne til at nå menne-
sker med evangeliet. 

Hvorfor søjler og tag? Jo, Gud gav Søren 
et syn i 1990, efter at han i lang tid havde 
været i bøn til Gud om at vise ham, hvor-
dan vi skulle bygge kirker. Vi ser nu, at når 
en menighed hjælpes med søjler og tag, så 
kan de straks begynde at bruge bygningen 
og stille og roligt gøre kirken færdig. El-
lers er der en tendens til, at menighederne 

bygger midlertidige kirker, som kun holder 
nogle få år, fordi termitter ødelægger de 
bærende dele. Eller de lægger sokkel og 
støber betonsøjler til en kirke men kommer 
ikke videre, fordi de har brugt alle deres 
ressourcer på noget, som jo ikke giver 
skygge eller ly for regnen. 

Vi har hjulpet med søjler og tag til over 
2.000 kirker foruden nogle skoler, børne-
hjem og missionshospitaler. Spær produ-
ceres i et værksted i Eldoret i det vestlige 
Kenya, hvorfra materialerne køres ud til 
alle hjørner af Kenya, hvor montører, som 
er trænet til arbejdet, rejser bygningerne.

Vi har fire børn. Vores søn blev født 
i Danmark i 1989, inden vi rejste ud. I 
Kenya har vi fået tre piger født i henholds-
vis 1992, 1995 og 1997. De tre ældste bor 
i Danmark, mens den yngste er gift og bor 
i Norge.

Vi er taknemmelige for, at vi kan få lov 
at være med i LMF, da vi ved, at forbøn for 
os, vore medarbejdere og vores arbejde er 
af uvurderlig betydning og helt nødvendig, 
for at arbejdet kan lykkes. Gud velsigne 
jer.

Før

Efter

Kirkebyggere
Birgitte og Søren Pedersen, nye LMF-mis-
sionærer, præsenterer her sig selv:

I Lukasevangeliet kap. 19,1-10 læser vi 
om Zakæus, der kravler op i et træ for at se 
Jesus, som han har hørt så meget om. Da 
Jesus får kontakt til Zakæus, inviterer han 
sig selv hjem som gæst hos Zakæus. Hvil-
ken forandring det dog gjorde i den lille 
tolders liv, at netop Jesus mødte ham.

At mødes med nogen er fantastisk – spe-
cielt i en tid, hvor det ikke er så enkelt som 
tidligere. På landsdelsstævnet i Skjern i 
september var gensynsglæden hos de man-
ge fremmødte stor. Det var som at få ekstra 
strøm på batterierne igen at være sammen 
og høre nyt fra forskellige dele af verden.

I LMF’s bestyrelse har vi også været 
samlet på ny – for første gang siden januar 
måned. Det var rart igen at se hinanden i 
øjnene og mærke hinanden på holdninger 
og idéer – helt tæt på. Og netop nye idéer 
og visioner optog den største del af besty-
relsesmødet i oktober. 

For hvad vil vi egentlig i LMF, og hvor 
er vi på vej hen? For første gang i en lang 
årrække er medlemstallet i år ikke fal-
dende, men stigende. Den udvikling vil vi 
gerne forfølge ved blandt andet at besøge 
en stor del af de kristne fri- og efterskoler 
i Danmark. Her er der et oplagt potentiale 
af medlemmer, der ikke kender til LMF, og 
som i tilgift kan få et fantastisk indblik i en 

verden af undervisning og mission. Vores 
dygtige forretningsfører, Finn, vil påbegyn-
de en turné rundt på skolerne i begyndelsen 
af det nye år. Her håber vi på imødekom-
menhed og gode møder, som I meget gerne 
må bede for. 

Vi vil også gøre vores hjemmeside – 
www.lmfdanmark.dk – mere brugervenlig, 
så den blandt andet er lettere at betjene fra 
for eksempel en mobiltelefon. Indholdet på 
hjemmesiden vil vi også gøre mere spæn-
dende og tilgængeligt. 

Vi har idéer om, at både missionærer, 
som er på vej ud i verden, og de, som er på 
vej hjem, kan finde inspiration og idéer til, 
hvad de skal overveje og tænke specielt på. 
Det kunne måske gøre nogle situationer og 
overvejelser nemmere. Her har vi heldigvis 
erfarne missionærer i bestyrelsen at trække 
på, men også I medlemmer vil kunne 
komme med gode indspark til den del af 
LMF-bladets fornyelse.

Dette er blot nogle af de tanker og idéer, 
som vi her og nu er optaget af i bestyrel-
sen. Vores sommermøde i 2021 er naturlig-
vis også under lup, og her tænker vi også 
over, hvad vi kan tage af initiativer for igen 
at gøre det til et fantastisk stævne.

Som Zakæus i træet kan også vi inspire-
res til at gå i helikoptertilstand indimellem. 
Her er der god udsigt til idéer og nye tiltag. 
Men netop det, at den lille tolder havde 
Jesus for øje, skal minde os om, at vi også 
må have Ham, der inspirerer og fornyer, 
for øje. Kun derved lykkes vi i vores ger-
ning.

Af Henrik Nis-
Hanssen, bestyrel-
sesformand i LMF
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Af Knud Elmo Knudsen, pendlermissionær 
for BDM 

Jul er hjemmets fest, hvor familien samles 
og glæder sig over fællesskabet med hinan-
den og over dengave, der blev sendt til alle. 

Med det i tankerne er der ikke den store 
forskel på, om man befinder sig i Danmark 
eller i Langtbortistan. For overalt samles 
folk for at høre budskabet om Freden, der 
kom til jord i form af et hjælpeløst barn.

Overalt kan mennesker identificere sig 
med situationen og modtage barnet med 
spontan glæde. Trods religiøse forskelle 
bliver mennesker berørt af budskabet.

Juleaften
Jeg holdt altid jul derhjemme – det vil sige 
i Kipili, Tanzania. Forberedelserne be-
gyndte om eftermiddagen den 24. decem-
ber: Den ko, der skulle være julesulet, blev 
slagtet og parteret på et underlag af blade 
ved opkørslen til huset. Så blev stykkerne 
bragt ind i køkkenet til afkøling.

Juleaften tilbragte vi med sang og un-
derholdning for menigheden kun afbrudt 
af filmforevisning for hele landsbyen, som 
stimlede sammen for at se Jesu fødsel som 
optakt til juledag, julens egentlige højde-
punkt. 

Volontørerne bidrog også til underhold-
ningen. Et år greb en volontør, som havde 
lært sig en lille vise hos nogle lokale, 
guitaren og sang visen til stor morskab for 
menigheden. Den var med slangudtryk 
og mindre passende til lejligheden, men 
staklen anede ikke, hvad han sang. Samme 
person cyklede i øvrigt fra Tanzania til 
Danmark, da hans volontørtid ophørte.

Når gudstjenesten juleaften sluttede, 
fortsatte fejringen nede i missionærboligen, 
hvor vi gjorde os til gode med de godter, 
der var blevet forberedt tidligere på dagen, 
og nogle så sig endda i stand til at spæde til 
med de godter, den betænksomme familie 
havde ofret en mindre formue på at sende, 
hvorefter volontørerne havde måttet yde 
lidt mere for at få den gennem tolden. 

Men det fik det bare til at smage endnu 
bedre. Der blev sunget danske julesalmer 

og juleevangeliet læst, pakker delt ud 
– nogle af dem købt lokalt, så fantasien 
havde haft frit spil. At det er tanken, der 
tæller, blev endnu engang understreget.

Juledag
Meget tidligt den følgende morgen blev 
jeg vækket ved lyden af øksehug. Hele den 
slagtede ko blev hugget og skåret i små 
stykker uden at kere sig om, det nu var 
inderlår, højreb eller mørbrad – ja selv ma-
ven og tarmene blev renset, skåret i pas-
sende stykker og smidt i de store gryder, 
som simrede, til alt var helt mørt. 

Imens kørte julegudstjenesten derudad 
med en festklædt menighed og mindst 
to sangkor, indtil middagen, bestående 
af »hel ko« med masser af kogt ris, blev 
bragt ind på store fade. Hurtigt blev bæn-
kene arrangeret i grupper, så alle kunne nå 
de fyldte fade. Den opstemte snakken hos 
børn og voksne blev forvandlet til stilhed 
– julefreden lagde sig over den blandede 
forsamling af forskellig overbevisning, og 
bordfællesskabet gav et glimt af den store 
nadver, der forestår.

Berørt af budskabet
–Jul i Kipili, Tanzania

Kreative volontørjuletiltag
I alle årene havde jeg besøg af volontører, 
som også fik lov til at sætte deres præg på 
julen i vores stuer. Der blev flettet, klippet, 
klistret, bagt, hørt julemusik for at bringe 
følelsen af dansk jul ind i varmen. Det 
lykkedes langt hen ad vejen, selv om ris-
alamanden lavet med piskeskum ikke lige 
smagte som mors derhjemme. 

Bagværk var en kunst i oldemors træ-
komfur, men når man er toppen af dansk 
ungdom, så står man ikke tilbage uden løs-
ningsforslag. Så det endte som regel altid 
med et spiseligt resultat.

Et år fandt volontørerne ud af, at det ikke 
var nok med julemiddagen i kirken – de 
ville have flæskesteg. De fik købt en gris, 
som de slagtede. Grisen endte på et spid 
over en interimistisk grill. Da varmen fik 
fedtet til at smelte og dryppe ned på kul-
lene, stod det hele pludselig i flammer, 
og grisen blev godt branket, inden det 
lykkedes at få styr på varmen. Men sådan 
er spejderlivet, og flæskestegen lykkedes 
trods en branket og ikke sprød svær.
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Bedeplan 2021

Lærernes Missions Forening

1. og 16.
Jeg vil være med dig og bevare dig over-
alt, hvor du går. 1. Mos. 28,15

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

2. og 17.
Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine 
stier. Sl. 25,4

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

Jul på kinesisk
Af Lone Barua, missionær på Papua Ny 
Guinea, for tiden bosat i Danmark

Julen er en dejlig tid, som jeg har fejret i 
mange forskellige lande og sammenhænge.

Jeg vil berette om en helt speciel jul. Det 
var tilbage først i 90’erne. Jeg havde været 
en tur i Mongoliet i oktober og en tur inde 
i Tibet først i december for at forberede en 
tur med en gruppe den følgende sommer. 
Min veninde og rejsefælle fra Tyskland 
rejste hjem for at fejre jul. Jeg landede i 
en af storbyerne i Kina, hvor der boede en 
anden dansker, der læste kinesisk. Vi boede 
på et universitet, der havde værelser for 
udenlandske sprogstuderende. Jeg ville fra 
januar studere kinesisk et semester. 

Jeg fik mit værelse og lavede en advents-
stage med lys i fire æbler og bånd omkring, 
så havde jeg et par engle og stjerne lavet i 
strå. Det var vist årets julepynt. 

Jeg købte en cykel, så jeg kunne komme 
hurtigere omkring. En medstuderende fra 
USA tog mig med til morgenbøn inde i 
byen. Det var en cykeltur på otte kilometer 
klokken 6. Han havde kontakt til børne-

hjem, en døveskole og andre skoler. Jeg 
tog med og besøgte de forskellige skoler 
og hjem en gang om ugen. 

Da vi nåede til juleaften, holdt en af 
skolerne en »engelsk fest« klokken 16. De 
havde skaffet et grantræ, der var pyntet 
med bamser, som eleverne efterfølgende 
fik. Vi var fire udlændinge, der blev bedt 
om at komme frem. Vi sang et par jule-
sange. Så blev vi spurgt, hvad denne »en-
gelske fest« handlede om? Med ét havde vi 
10 minutter til at fortælle om Jesus og hans 
fødsel og liv. Da jeg ikke kunne kinesisk 
endnu, blev min rolle at synge og bede. 

Vi skulle normalt passe på, hvad vi delte 
med hvem. Der var spioner og mikrofoner 
rundt på værelserne. Denne jul fik vi en 
platform og blev bedt om at fortælle – helt 
utroligt! 

Vi tog tilbage til vores kollegium, hvor 
andre havde været i gang med at lave en 
international julemiddag, som egentlig var 
mest kinesisk med ris og sødekartofler. 

Vi havde fået navnet på en af de 20 andre 
udlændinge, vi skulle købe gave til, så alle 
fik en julegave. Men min og min venindes 
danske bidrag til den juleaften var risala-
mande med mandelgave. Den tradition har  

fortsættes på side  13
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* Alle skoler i Danmark, deres 
 lærere og pædagoger
* Ungdom med Opgave:
* Stella Christtreu, Indonesien
* Jette og Lyle Hall (Rachel, Acacia,  
 Michaela, Naomi), Tanzania

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

12. og 27.
Det, som er umuligt for mennesker, er 
muligt for Gud. Luk. 18,27

Lad os takke og bede for
* Missionærbørnene og deres 
 lærere og volontører
* Israelsmissionen:
* Elisabeth og David Serner 
 (Nathanael, Naomi), Israel
* Luthersk Mission:
* Lise og Frederik B. Smidt, Peru

13. og 28.
Jesus sagde: Jeg er vejen og sandheden 
og livet, ingen kommer til faderen uden 
ved mig. Joh. 14,6

Lad os takke og bede for
* Apostolsk Kirkes Mission:
* Malene og Andreas Vejnø  
 Andersen (Noa, Eliza Joy), Zambia
*  Rebekka og Thomas Kjær (Angelica,  
 Josva, Benjamin, Silas), Sydafrika
* Brødremenighedens Danske Mission:
* Knud Elmo Knudsen, pendlermis- 
 sionær  
* Janice og Mads Jakobsen, Tanzania
* Rasmus Kjær Jensen, Tanzania

 (Aganyila, Amanya, Mukiza, Alinda)    
 Tanzania

* Birgitte og Søren Pedersen, Kenya

9. og 24.
Søg først Guds rige og hans retfær-
dighed, så skal alt det andet gives jer i 
tilgift. Matt. 6,33

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

10. og 25.
Så vær da ikke bekymrede for dagen i 
morgen. Matt. 6,34

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Haderslev
* Missionsselskabernes volontører  
 og ungdomsarbejde
* Promissio:
* Berit Østby og Mehret-Ab Beraki,  
 Etiopien
* Lotte og Bjarne Carlsen, Etiopien
* Elisabeth Poulsen, Liberia

11. og 26.
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte 
og bærer tunge byrder, og jeg vil give 
jer hvile. Matt. 11,28
Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i Skjern

3. og 18.
Vejled mig i din sandhed og belær mig, 
for du er min frelses Gud, til dig sætter 
jeg altid mit håb. Sl. 25,5 

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

4. og 19.
Lovet være Herren dag efter dag, Gud 
bærer os, han er vor frelse. Sl. 68,20

Lad os takke og bede for
* Nationale lærere og deres skoler  
 og menigheder
* Seniorvolontører
* Ruth Ulea, Nigeria
* Stella Ndyekobora, Tanzania 
* WutomiAgri:
* Lisbeth og Kurt Terp, Mozambique

5. og 20.
Hans trofasthed er skjold og værn.  
Sl. 91,4 

Lad os takke og bede for
* LMF-kredsen i København
* Tidligere missionærer, der rejser  
 ud til kortere opgaver
* Danmission: 
*  Anna-Marie Lauenstein og Louis  
 William Møllerfors, Tanzania
* Stine H. Pedersen, Madagaskar,  

6. og 21.
Vi har vor hjælp i Herrens navn, him-
lens og jordens skaber. Sl. 124,8

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

7. og 22.
Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter 
ikke, for Herren er min styrke og lov-
sang, han blev min frelse.  Es. 12,2

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

8. og 23.
Han giver den udmattede kraft, den 
kraftesløse giver han ny styrke.  
Es. 40,29

Lad os takke og bede for
* Missionærer under udrejse
*  Skandinavisk Børnemission:
* Charlotte og Thorkild Jørgensen,  
 Kenya

* Anne og Brighton J. Katabaro  
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14. og 29.
Så er der da nu ingen fordømmelse for 
dem, som er i Kristus Jesus. Rom. 8,1

Lad os takke og bede for
* LMF’s medlemmer uden for 
 kredsene
* LMF’s danske stævne (7.-10. juli  
 2021 i Middelfart)
* Hjemvendte missionærer
* Pensionerede missionærer i 
 Danmark
* Foreningen af Kristne Friskoler 
* Kristne fri- og efterskoler

15. og 30.
Vær glade i håbet, udholdende i 
trængslen, vedholdende i bønnen.  
Rom. 12,12

Lad os takke og bede for
* Dagcentre og børnehjem for 
 gadebørn:
* Sukh Dhaam i Alkmaar, Suriname
* Emmanuel, Honduras

* Enkehjemmet Lebanon, Indien
* Siloam Kostskole, Indien
* Immanuelshjemmet Phibun,  
 Thailand
* City Ministry, Nigeria
* Institutioner og skoler i øvrigt, som  
 missionærerne har kontakt til eller  
 arbejder på

31. 
Men trofast er Herren, han vil styrke jer 
og bevare jer fra det onde.  
2. Thess. 3,3

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

Fortsat fra side 8 
jeg taget med alle steder, hvor jeg har væ-
ret. Ikke hvert år med kirsebærsovs, men så 
en anden frugtsovs.

Vi hyggede os, sang julesange på for-
skellige sprog og læste juleevangeliet 
sammen. I nattens løb havde et par ameri-
kanere travlt, og vi vågnede op til en fyldt 
julestrømpe uden på vores dør. Dejlig over-
raskelse og velsignelse. 

Juledag havde min genbo fra Filippiner-
ne inviteret mig til at deltage i sin julefest. 
Han havde inviteret de unge mænd fra hans 
klasse, 15 kinesere omkring de 20 år. Jeg 
blev bedt om at dele juleevangeliet. Han 
oversatte så for mig. 

Aldrig har jeg haft sådan en lydhørhed. 
De unge kinesere sad og lyttede meget 
opmærksomt og stillede mange opklarende 
og kvalificerede spørgsmål til juleevan-
geliet. Min ven, der var vært, fortalte mig 
senere, at hans venner her hørte evangeliet 
for første gang. Siden blev de ved med at 
stille ham spørgsmål om Jesus. 

Vi gik senere hen på skolens restaurant 
og spise julefrokost på rigtig kinesisk vis 
med otte retter rundt om et bord.

Den juls højdepunkt var at få lov at 

fortælle juleevangeliet for en gruppe, der 
hørte det for første gang. Tænk, der findes 
stadig mennesker, der endnu ikke har hørt 
det glade budskab. 

Det viste sig siden at være en helt speciel 
åbning, vi fik det år. Allerede året efter 
blev det officielt forbudt for kineserne at 
fejre »engelsk fest«, og alt strammede op 
efterfølgende. 

Den efterfølgende sommer ledte jeg en 
gruppe teenager fra Skandinavien på fire 
ugers missionsrejse ind til i Tibet. Siden 
gik turen for mig syd på til Indien og Nepal 
i august. Der mødte jeg Winterford (som 
jeg siden blev gift med). Jeg arbejdede i 
Indien i syv år. 

Først i 2014 kunne jeg vende tilbage 
til Kina med min egen familie for at vise 
dem lidt af det mægtige land. Vi besøgte 
også storbyen, jeg havde boet i. Og jeg 
genså min »gamle« genbo og ven, der var 
vært juledag. Han var blevet gift med en 
kineser. Vi brugte nogle dage sammen med 
hans familie. Det var så herligt et gensyn. 

Jeg vil slutte med at opmuntre til at bru-
ge enhver anledning, du får, til at dele. Det 
kan være, du støder på nogen, der hører om 
Jesus for første gang. Glædelig jul!

Bibelvers udvalgt af 
Skjernkredsen
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Af Susanne og Leif Madsen

Alle vores børn har bidraget til denne be-
retning om juleaften 1994.

Solen skinner fra en skyfri himmel i 
byen Nakuru, Kenya, hvor vi har boet i 24 
år. Her flyttede vi til i januar 1994 med fa-
milien bestående af fem børn, fra 5 år til 15 
år, samt Leif og mig. 

Her er sommer og meget varmt, og ju-
leaften skal fejres under nye himmelstrøg. 
Julesmåkager af forskellige slags er blevet 
bagt i vores medbragte ovn. Der er fundet 
rødkål på det lokale marked, som vi så 
tilberedte til en super god rødkål, som vi 
kender det fra Danmark. Kartoflerne er 
også købt på marked, og nogle af dem blev 
lavet til små kartofler, som skulle bruges til 
brune kartofler.

Der var købt en and ved den lokale slag-
ter samt svesker og æbler til fyld. Familie 
fra Danmark ankom i december på besøg 
og havde kufferterne fyldt med gode ting 
og gaver til os alle.

De havde også risengryn med, så vi 
kunne lave en rigtig risalamande og kirse-
bærsovs fra Danmark. Så det var næsten 

som en dansk julemiddag. Fløden i Kenya 
var meget dyr og næsten ikke til at piske til 
skum i varmen. Men det lykkedes.

Vi var alle i gang med at hjælpe til i køk-
kenet. Nogle lavede marcipanlækkerier, for 
ingredienserne hertil var også medbragt fra 
Danmark til os i Kenya.

Bordet blev dækket flot op. Men vi hav-
de jo ikke noget gran til juledekorationer, 
så vi måtte være opfindsomme med andre 
grønne blade fra træerne. 

Juletræet var der heller ikke med sin 
dejlige duft af gran. Vi måtte nøjes med et 
medbragt plastikjuletræ, men da det blev 
pyntet med lys og hjerter og julepynt, så 
det ikke værst ud.  

Vi havde et flot stort træ i haven, som 
var grønt og fyldigt. Det pyntede vi med 
elektrisk lys. 

Efter vi havde lavet konfekt og hyg-
get, besøgte vi de naboer, som børnene 
legede med til daglig, og gav dem danske 
julesmåkager, som de var meget glade for. 
Vores medarbejdere fik også julegaver og 
småkager, som de jo slet ikke havde prøvet 
før. Der var tid til en lang gåtur og leg, før 
vi skulle have en hyggelig aften.

Maden blev færdig, og de få gaver lagt 
under træet. Så begyndte en hyggelig jule-
aften. Der var ingen kirkegang, da andre i 
Kenya fejrede julen den 25. december.

Det blev en rigtig hyggelig aften med fa-
milien, og efter spisning af den lækre mad 
med andesteg, måtte vi ud at få frisk luft i 
haven, og syngende gik vi rundt om jule-
træet. Vi svedte, da det var meget varmt. 
Så var der risalamande og en mandelgave, 
før vi skulle høre juleevangeliet. 

Det blev læst, og vi takkede Jesus for 
hans komme til jorden som verdens frelser. 
Gaverne blev delt ud, og der blev hygget 
med slik, konfekt, nødder og frugt. 

Senere på aftenen var der stadig varmt, 
så det blev også til en tur i vores lille pla-
stiksvømmebassin medbragt fra Danmark. 
Sjovt var det sådan en juleaften.

Der blev igen løbet rundt i den store 
have, rundt om træet med lys, og alle sang: 

Den første juleaften i Kenya 1994

»Nu er det jul igen«.
Der blev grinet, hygget og spil kom 

frem, som vi morede os med til meget sent 
på aftenen.

Vores søn husker allerbedst, at han 
tænkte, at han ikke det mindste savnede 
at holde jul et sted, hvor der var mørkt og 
koldt. Han bor i Sydafrika i dag med sin 
familie, og holder nærmest altid jul der-
nede, da han er læge og ikke har fri til at 
komme til Danmark. 

Senere, da gadebørnsarbejdet var startet, 
og børnehjemmet var etableret, havde vi 
selv juleaften i vores hjem den 24. decem-
ber, og juleaften den 25. sammen med alle 
børnene på hjemmet med god mad og ga-
ver og hygge. 
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En jul jeg aldrig 
glemmer
Af Stella Christtreu, missionær på Bali, for 
tiden med ophold i Danmark 

Julen 2018 glemmer jeg aldrig. Det var den 
mest travle jul, jeg nogensinde har holdt. 
Men også den, som har gjort mest indtryk. 
Julen begyndte allerede i slutningen af no-
vember, da jeg, sammen med mine venner 
på missionsbasen på Bali, skulle flytte ud 
fra vores midlertidige bolig. 

Efter at have boet midlertidigt til leje i 11 
år, var vi utrolig glade for at kunne flytte til 
vores eget permanente hjem. Men vi havde 

et par udfordringer, som gjorde det hele 
meget spændende: 

Udflytningsdeadline den 1. december.
Vores nye bygning var ikke færdig.
Kun 1 ladvogn til at transportere det hele.
Tunge skyer truede med et stort regnskyl.

Vi har en plan 
Først skulle alle skabe tømmes og pakkes 
sammen. Både vores personlige ejendele og 
alt inventar fra kontorer og vores missions-
aktiviteter blev pakket sammen i kufferter, 
kasser, poser og tasker. Det var helt utro-
ligt, hvad vi havde gemt de sidste 11 år. 

Derefter skulle alle skabe og senge skil-
les ad og flyttes. Det tog rigtig lang tid, da 
hver eneste skrue skulle skrues løs med for-
sigtighed, så at alt kunne samles igen. 

Til sidst kom turen til køkkenredskaber, 
kogeplader, køleskabe, lamper og andet el.  

Planen tilsat mirakler
Men helt mirakuløst faldt alle detaljerne på 
plads: 

Vi kunne leje nogle ekstra biler.
Vi fandt ud af at pakke endnu tættere.
Flere venner dukkede op for at hjælpe os.
Regnen blev ved med at være forsinket.
Så i løbet af meget få dage fik vi alt 

transporteret ud og sat i lobbyen på vores 
nye bygning Det kan slet ikke beskrives, 
hvor trætte og glade vi var. Da vi var fær-

dige med flytningen, kom regnen.  
Resten af december brugte vi til at skrue 

skabe og senge sammen og finde plads til 
det hele. 

Men midt i al flytterodet, uden pomp og 
pragt, blev det alligevel jul. Som hyrderne, 
der fandt det lille Jesusbarn, blev vi lige så 
forundrede og taknemmelige over at havde 
fundet verdens frelser i vores nye hjem: 

Lukas 2: »De skyndte sig derhen og fandt 
Maria og Josef sammen med barnet, som lå 
i krybben … så vendte hyrderne tilbage og 
priste og lovede Gud for alt, hvad de havde 
hørt og set«

Supertrætte – men i eget hjem. Stella 
ses midt i billedet i turkisfarvet bluse

16 Lastbilen læsses med flyttegods 17

Den nye base

Så kunne vi endelig fejre jul
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Coronajulegave fra den store kasse
En hel del af foreningens medlemmer mod-
tog i oktober 1.000 kr. fra den store stats-
kasse i Coronastøtte.

Et medlem ringede til kontoret og sagde: 
»Jeg sender den 1.000 kr.-seddel af sted til 
LMF. Kunne du ikke skrive om det i LMF-
Bladet som en idé til efterfølgelse?«

Det er hermed gjort sammen med en ge-
nerel opfordring om at give en god julegave 
til LMF. For selv om økonomien generelt 
ser fornuftig ud, så halter medlemmernes 
gaver til LMF en smule bagefter budgettet.

SMF
Desværre har SMF valgt at nedlægge for-
eningen. Det betyder blandt andet, at man-
ge SMF-medlemmer mister deres mulighed 
for at engagere sig i international mission. 

 Men alle tidligere SMF-medlemmer er 
hjerteligt velkommen til at melde sig ind i 
LMF. LMF inviterer i en annonce i sidste 
nummer af SMF's medlemsblad til med-
lemskab, endda med et rigtig godt tilbud!

Det kan du også nemt gøre. Hvis du ken-
der en SMF'er, så invitér endelig vedkom-
mende til medlemskab i LMF. 

LMF får ny hjemmeside
Foreningens hjemmeside har cirka fem år 
på bagen nu. Det er lang tid for en hjemme-
side. Derfor er LMF i fuld gang med at få 
lavet en ny hjemmeside.

Målet er, at den lanceres omkring årsskif-
tet. Der vil formodentlig være nogle rettel-
ser og fejl i begyndelsen. Hvis du opdager 
fejl på den nye hjemmeside, må du endelig 
skrive eller ringe til kontoret. 

Vi vil gerne sige tak fordi vi må være en 
del af LMF, foreningen og netværket. Det 
er en ære at kunne tjene Jesus i Tanzania 
sammen med jer.

Mange af jer kender nok mine forældre 
Tabitha og Torkild Jensen, som jeg har 
samarbejdet med i mange år. Jeg, Mirjam, 
er koordinator for missionen, og samtidig 
har jeg ansvar for vores nødhjælpsprogram, 
lige som jeg støtter op om nogle klinikker, 
skoler og vandprojekter. Her og nu er vores 
største opgave at hjælpe alle de børn, vi får 
ind, der har brug for medicinsk hjælp, som 
de ikke selv har mulighed for at betale. 

Per har tidligere haft et firma med grøn 
energi. Han har opfundet en vindmølle til 
strøm. Den fungerer, og er simple nok for 
Afrika. 

Men på grund af den politiske situation 
her i Tanzania er vi nødt til at lukke firmaet 
ned og sælge det. 

Per har nu fået tømt værkstedet og har 
overgivet vindmølleproduktionen til et fir-
ma i Kenya, som gerne vil køre det videre. 

Det har været utrolig opmuntrende for 
ham, at nogen ønskede at køre det videre. 
Alternativt skulle det hele have været kas-
seret. Men det var så trist at se et tomt 
værksted, så vi bruger værkstedet til inter-
nationale gudstjeneste hver søndag, og det 
er så dejligt at være fysisk sammen igen 
efter fem måneder. Der er god plads til di-
stancering, så vi er begge glade for, at ste-
det kan blive brugt til kirke i stedet for bare 
at stå tomt. Som I kan se på billedet (t.h.), 
er børnene meget involveret i kirken.

Vores plan er, at jeg fortsætter mit job her 
i Tanzania – men med base i Danmark. Vi 
satser på at flytte til Danmark til næste år. 
Tak for forbøn for, vi må kunne sælge hu-
set, så vi kan få afsluttet og komme herfra. 

Tak, I vil stå sammen med os i bøn for, 
at vi må få en god afslutning med papirar-
bejdet, når firmaet er lukket. Per kan ikke 
få ny arbejdstilladelse i 2021. Derfor skal 
vi arbejde på en lidt anden måde, og vi 
skal også have vores hus solgt herude. Vi 
har det godt, men vi synes, det er lidt svært 
med denne »in between« periode. Vi ved 
heldigvis, at Jesus er med i hver en lille 
ting.

Tak for opbakning til det arbejde vi står i.

Mirjam og Per Bjerre, nye LMF-missionæ-
rer præsenterer her sig selv

Nye LMF-missio-
nærer 

Sommerstævne 2021
Ja, naturligvis, der bliver sommerstævne i 
2021. Så skynd dig at reservere datoerne:
Onsdag d. 7. til lørdag d. 10. juli

Der kommer meget mere information i de 
to første numre af LMF-Bladet næste år.

Stedet bliver Severin konferencecenter i 
Middelfart. Vi glæder os til at se jer.

Rasmus Kjær Jensen til Tanzania
Efter nogle udfordringer er det lykkes for 
Rasmus at begynde sit arbejde i Kigoma i 
Tanzania. Rasmus er udsendt af BDM til at 
arbejde med understøttelse af den mobile 
bibelskole, evangelisation, deltagelse i bør-
ne- og ungdomsarbejde og støtte af ledelsen.

Rasmus er også LMF-missionær. Han 
fremgår ikke af missionæroversigten i sid-
ste nummer. Men skriv ham gerne selv på 
din oversigt, så den er ajour.

HUSK LMF 
ER INGEN 
HEMME-
LIGHED

Kontingent 2021
Kontingent for 2021 er uændret i forhold til 
2020. Kontingent opkræves primo februar.

Nyt fra kontoret



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Julequiz i coronaudgave

Julequizzen i LMF-Bladet er ikke karantæneramt, 
men den respekterer naturligvis, at der skal bæres 
maske, når quizzen kommer ind i læsernes hjem. For 
hvem ved, hvad quizzen kan have være i kontakt med 
undervejs?

Skæg for sig og snot for sig, i år skal der tælles ma-
sker, som er strøet i rigeligt mål ud over hele bladet.

Alle tæller med, uanset størrelse, hvordan de ven-
der, eller om de er delvist skjult. Så luppen frem og 
kik godt efter. Hint: Her på siden er otte masker.

Når du er sikker i din sag, sender du et brev (se 
adresse på s. 2), en email (kontor@lmfdanmark.dk) 
eller en SMS (41825022) til kontoret. 

Dit svar skal være på kontoret senest onsdag den 
16. december  kl. 12:00. Derefter trækkes en vinder 
blandt de rigtige svar, og den heldige modtager en 
æske julekonfekt, som kan nydes juleaften. 


