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SMF’s formål:
SMF er et kristent fællesskab, der søger
at opfylde Jesu Kristi missionsbefaling i
Matt. 28, 19 - 20 ved:
a) at støtte kristent sundhedspersonale (SMF-missionærer og -volontører), der udsendes til evangeliserende og/eller praktisk arbejde normalt
i den 3. verden.
b) at virke blandt sundhedssektorens
personale i Danmark for:
- evangeliets udbredelse.
- styrkelse af det kristne fællesskab.
- forståelse for nødvendigheden af
ydre missionsarbejde.
SMF’s bestyrelse:
Formand Birthe Dueholm,
Mosevænget 5, 7330 Brande.
Mobil: 20 42 98 35
Mail: formand@smfdanmark.dk
Næstformand Birgitte Nygaard Nielsen,
Silkeborgvej 885, 8220 Brabrand.
Tlf. 31 79 20 69
Mail: birgittendan@gmail.com.

ANDAGT

JA, JEG TROR PÅ
KORSETS GÅDE
Han tog de tolv til side og sagde til dem:
»Se vi går op til Jerusalem, og alt det der er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal
opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og
de skal håne ham, mishandle ham og spytte på
ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på
den tredje dag skal han opstå«.
Luk. 18.31-33.
Disse alvorlige ord har været et hårdt slag for disciplene at
høre.
De havde lært Jesus at kende, fulgtes med ham på hans vandring, hørt hans stærke prædikerne, og set ham gøre mange
undergerninger. Helt igennem oplevet Jesus som den, der
altid gjorde godt mod andre.
Disciplene havde tænkt, at Jesus ville blive en god leder og
konge for folket, der led under romernes magt. De kendte
profeternes skrifter som Guds ord, og meningen var vel, at
de skulle gå i opfyldelse som Guds vilje. Vi forstår godt, at
disciplene ikke fattede, at det var sandt, at Jesus skulle lide
døden på et kors, men de fulgte med til Jerusalem.
(fortsættes næste side)
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Når vi anfægtes,
kan vi hente kraften
hos Gud til at
overvinde den...

Vi ved fra skriften, at det var barskt at opleve
Peters svigt, som var så menneskeligt, at det
går ind under huden på os alle. Vi har nok alle
sammen stået i situationer, hvor vi har nægtet
at kende Jesus eller undladt at bekende, at vi
kender Jesus, og det han har gjort for os.
Så er det godt med vidnesbyrdet om Peter, der
får den fulde tilgivelse af Jesus.
Jesus bragte gennem sin lidelse og død det offer,
som skulle være nok til alle menneskers frelse.
Men han blev gennemboret for vore
overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne
få fred, ved hans sår blev vi helbredt.
Es. 53.5

VI HAR FRED. FRED MED GUD.
Når vi anfægtes, kan vi hente kraften hos Gud
til at overvinde den, fordi Gud har ved Jesus
Kristus vundet fred til os.
Ja, Jeg tror på korsets gåde,
gør det frelse af din nåde
stå mig bi når, når fjenden frister
ræk mig hånd når øjet brister.
Sig vi går til Paradis.
DDS. 192, vers 7.
Birthe Dueholm
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
Birgitte Pedersen
Født den 15. juni 1963.
Uddannet sygeplejerske i Esbjerg 1988.
Gift med elektriker Søren Fyhn Pedersen.
Børn: Lars-Ole født 1989.
Marianna født 1992.
Hannah født 1995.
Susanne født 1997.
Udsendt af Evangeliekirken i Esbjerg.

NYT FRA KEN

YA

KÆRE SMF VENNER!
Så er præsidentvalget (og genvalget) i Kenya
overstået, og vi venter blot på, at præsident
Uhuru Kenyatta den 28. november bliver svoret
ind medmindre en gruppe dommere dømmer
noget andet, da oppositionslederen fortsat
kæmper imod det. I storbyen Kisumu og dele
af Nairobi har der været problemer, mens der
hele valg perioden har været fredeligt i Eldoret.
Det sætter man pris på, når man har prøvet
det modsatte! Vi har kunnet bevæge os rundt
i byen uden problemer, og der har ikke været
problemer med at få madvarer.
Vi håber for jer alle, at I har haft en rigtig god
og velsignet jul. Og må hver enkelt af jer på en
særlig måde fyldes af en glæde og fred, som kun
Jesus kan give. »Ære være Gud i det højeste!
Og på jorden fred i mennesker, der har hans
velbehag« sang englene for hyrderne på marken.
Ja vi kan opleve FRED midt i en verden fuld af
krig, uro og andre svære omstændigheder, fordi
Jesus kom til Jorden - og den glæde og fred var
ikke bare for dem, der levede på Jesu tid men
gælder for HELE FOLKET - også os som levede
i 2017. Fantastisk.

Personligt er vi så taknemmelige for, at vi kan
tage til Danmark for at være sammen med vore
børn i julen. Billetterne blev købt for længe
siden, inden de blev dyrere. Vi føler det er så vigtigt at bevare en god kontakt til vore børn, også
selvom de nu er voksne. Vi samles i Esbjerg hos
vores ældste datter, Marianne. Hun har plads til
at Lars-Ole, Hannah og Susanne også kan sove
der, mens Søren og jeg nyder godt af gæstfriheden fra venner i vores kirke.
Vore medarbejdere herude får 2 ugers ferie
med undtagelse af en enkelt mand, som sammen med et vagtselskab holder øje med vores
hus og værksted.
Vi vil også takke enhver af jer, som på den ene
eller anden måde har stået sammen med os i
årets løb. Vi kunne INTET gøre, hvis ikke nogen
i Danmark stod sammen med os økonomisk,
med forbøn og på mange andre måder.
MEDARBEJDER TRUET MED GEVÆR!
Mens vi sad trygt og godt i Eldoret i begyndelsen af november, havde vi 4 medarbejdere i
Turkana, heriblandt Daniel og Victor.
Da Daniel og Victor var på vej tilbage til Eldoret,
kørte de i en stationcar, hvor der var 6 personer
med i bilen foruden chaufføren. Heriblandt en
kvinde og hendes 2 mindre børn. På et tidspunkt
blev de stoppet af 15 mænd, som alle havde
hver deres gevær - en AK-47.
En stor gruppe fra Pokot stammen var i gang
med at stjæle køer fra Turkana stammen ca.
1 km derfra, og Victor og Daniel kunne høre
skud derfra. De bevæbnede Turkana-mænd
ville hjælpe deres venner. Derfor skulle de
bruge bilen. Chaufføren og Daniel fik hver en
AK-47 på halsen, mens de bevæbnede mænd
forlangte at alle steg ud af bilen, så de kunne få
bilen. Børnene var naturligvis meget skræmte
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som tager med vore medarbejdere, når
de tager ud for at bygge kirker rundt
omkring. Vi takker vores almægtige
Gud for, at Han holdt sin hånd over
vore medarbejdere.

En del af den glade menighed sammen
med Victor og Daniel, som begge er
klædt i mørkeblå kedeldragter.

og græd, men det tog de bevæbnede mænd sig
ikke af. Chaufføren nægtede at stige ud af bilen
eller overgive bilen til dem. Daniel og Victor fortalte, at de kom fra Eldoret og blot havde været
i Turkana for at bygge kirker. Det endte med, at
en leder af gruppen fik overtalt de andre til at
lade chaufføren og passagererne køre videre.
Ifølge Daniel og Victor tog hændelsen 10-20
minutter. Puha...
Daniel og Victor har det begge godt og føler
ikke behov for psykologisk hjælp. Vi tror, at
kenyanerne på mange måder er mere seje
end danskere
Hændelsen får os til at tænke på det syn, en ung
kvinde fik i vores kirke i Esbjerg i juli - et syn vi
fortalte om i vores sidste nyhedsbrev.
Mellem 4 store engle ved hjørnerne af vores
grund var der engle, som kom ud fra værkstedet
og kom tilbage igen. Disse engle må være engle,

Menigheden, som Daniel og Victor
hjalp med kirken, fortæller, at bygningen giver dem et dejligt miljø, og de
tror på, at den vil være et redskab til
at mennesker fra lokalbefolkningen
vil blive forvandlede. Kirken vil også
blive brugt til at hjælpe skolebørn, enker og
fattige.
CITAT PASTOR: »DEN NYE KIRKE VIL OPFLAMME MEDLEMMERNE TIL AT EVANGELISERE MERE«
For nogen tid siden besøgte vi en menighed
knap 3 timers kørsel fra Eldoret. Menigheden
plejede at mødes i en gammel trækirke, der
var for lille. Menigheden mente også, at den
nye generation har brug for en moderne kirke,
også fordi kirken ligger i en by. Med den nye
kirkebygning har de nu plads til alle, og menighedens ledere siger, at bygningen vil opflamme
medlemmerne til at evangelisere mere. Kirken
- et evangelisationsredskab.
EN BESPARELSE PÅ 35.000 KR. PR. MÅNED
En dag talte Søren med en forretningsmand
nede i byen. Forretningsmanden fortalte, at hvis
vi skulle leje et sted på størrelse med vores

Her har vore medarbejdere Isaac og Peter hjulpet en anden menighed i Turkana med en kirke. Til højre ses den gamle »kirke«.
I 19 år har de ikke haft et bedre sted at samles!!!

(fortsættes næste side)

Soldaten var vagt for
Isaac og Peter. Vagten gik rundt med et
gevær...

SMF • 1-2018
Tagpladerne koster i alt ca. 64.800 kr, hvoraf
vi på nuværende tidspunkt har modtaget knap
6.400 kr. Altså mangler vi ca. 58.000 kr til tagpladerne. Tak om I vil være med til at bede om,
at det kan lade sig gøre.
Får du lagt på hjerte at støtte vores arbejde, så
husk at gaver til vores arbejde er fradragsberettiget ifølge ligningslovens paragraf 8A (Man får
skattefradrag for gaver op til 15.600 kr. i 2017).
Man skal blot oplyse sit CPR nummer enten ved
indbetalingen eller til vores missionskasserer
Lars Memborg tlf. 53514362.
Husk også at give dit CPR nummer til Lars,
hvis du allerede tidligere i år har støttet vores
arbejde men ikke er sikker på, at Lars har dit
CPR nummer.
Må Gud velsigne jer i rigt mål.
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Kærlig hilsen
Birgitte og Søren

nuværende værksted, ville vi hver måned skulle
betale en leje på ca. 35.000 kr. Når værkstedet
bliver færdigt kommer det op på en værdi i leje
på ca. 70.000 kr om måneden!!!
Havde vi blot skullet betale de 35.000 kr. per
måned kunne vi godt have vinket farvel til vores
tjeneste med kirkebyggeri. Vi har grund til at
takke Gud for grunden og værkstedet!
ØKONOMISK TRÆNGT
Vi har dog været økonomisk trængt og har
derfor i skrivende stund et underskud på knap
58.000 kr til arbejdet. Samtidig har vi fået at
vide af byggemarkedet, at tagplader stiger, og
da vi er ved at være klar til at lægge tagplader
på udvidelsen af værkstedet, ville det være så
godt, hvis vi kunne købe og betale tagpladerne
inden nytår.

Udvidelsen af værkstedet. Vi har fået lagt
spær på. De hviler på eksisterende værksted i
venstre side af billedet ovenfor.
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Mirjam Karen Bjerre
Født den 24. august 1972.
Uddannet social-og sundhedshjælper fra
Fredericia 2001.
Gift med byggetekniker Per Bjerre.
Børn: Rebekka Neema 1995.
Sara Emilie 1998.
Udsendt til Tanzania af Bethanias 		
Kirkecenter 2003.

NYT FRA TAN

ZANIA

KÆRE SMF VENNER!
Da jeg var i Danmark i sommers, fik vi en sørgelig besked om, at Isack ( manden med hatten
sammen med sin kone Asnath) havde kræft og
skulle opereres på et kræft hospital i hovedstaden Dar Es Salaam. De er begge uddannet
præster og arbejder blandt masaierne langt ude
i bushen. De gør et enestående arbejde blandt
de fattige, og vi søgte SMF om hjælp til hospitalsophold i forbindelse med hans operation og
strålebehandling.

De har skrevet følgende takkebrev til SMF: »Vi
vil gerne sende jer en stor tak for pengene
I sendte til Isacks behandling for kræft. Problemerne startede i februar i år, som ledte til
Isacks første operation på et mindre hospital i
Arusha d.31.3.2017. Operationen var vellykket,
men desværre ville såret ikke hele. Men pga.
at såret blev værre, foreslog lægen, at han
skulle tage ned til National Kræft hospitalet
i Dar Es Salaam, da de mente det var kræft.
Vi tog derfor til Dar Es Salaam for at få flere
undersøgelser og CT skanningen viste, at der
var en kræft knude ved endetarmen. De måtte
give stråling, for at det ikke skulle sprede sig.
Vi takker Gud for, at efter endt behandling er
Isack erklæret rask, og lægerne siger, at han
er kræft fri! Såret har helet, og vi er igen tilbage
til arbejdet blandt masaierne. Endnu engang
tak for jeres hjælp. Vi beder om, at Gud fortsat
vil velsignelse jer.
Jeres trofaste Asnath og Isack«.
I 1990 kaldte Gud Isack og Asnath til arbejde
blandt masaierne. Asnath og Isack begyndte
arbejdet for 27 år siden, og deres indsats har
været med til at ændre rigtig mange menneskers
liv. I 1994 fandt de ud af, at folk drak ko urin,
da de ikke havde vand. De vidste heller ikke,
hvad penge var i det område, de arbejdede i.
For at overleve lavede de trækul for at sælge,
så de havde penge til mad og vand, og hvis
de fik ekstra penge delte de dem ud til masai
kvinder, der havde behov. De har i mange år
nu undervist om penge, og brugen af penge, og
om myter, og tabu, og idag er det samfund, de
bor i ændret, og kvinderne er begyndt at blive
forretnings kvinder. Landsbyen de boede i har
udviklet sig til en rigtig lille by med rigtige huse
og butikker.
I 1993 begyndte de at undervise børnene og i
2000 fik de bygget en skole med hjælp fra en
organisation i USA. De har også bygget huse
(fortsættes næste side)
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til enker og givet uddannelser til forældreløse,
men i 2008 var Isack udsat for en meget alvorlig
motorcykel ulykke og var indlagt på hospitalet
i 3 måneder. Men Gud har mirakuløst helbredt
ham, og han har overhovedet ingen mén mere.
For nyligt besøgte jeg området, og det blev en
oplevelse, der rørte mig dybt. Efter at have kørt
i 4 timer fra Arusha, kom vi endelig til stedet
kun 20 km. fra den Kenyanske grænse. Folkene
stimlede sammen for at byde os velkommen.
De mødte op i deres fineste masai klæder, som
om det vare et bryllup, og de sang og dansede
til ære for os. Det var meget rørende.

Landsbyen har ikke haft regn i 3 år. De har ingen
vand i nærheden, og de har ingen mad. Børnene
døde af sult bl.a. fordi mødrene ikke kunne give
dem nok bryst. Fire børn er allerede døde i år.
Der var et hold trillinger på 10 måneder. De var
så små og tynde, hovedet havde vokset normalt,
men resten af kroppen viste tydeligt, at de var
underernærede, og det så ud som om hovedet
ville knække af halsen, for halsen var så tynd og
svag. De græd konstant, medens vi var der, så vi
tog præstens kone med til nærmeste by (hun er
på billedet længst til højre sammen med Asnath
og os) for at købe madvarer til moderen, så hun
kunne få noget mad og give bryst til trillingerne.
Mange andre børn har store maver pga. at de
er underernæret.
(fortsættes side 11)
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GIV EN GAVE
Overførsel fra kontonummer

8

Indbetaler

GIROIND
BETALING

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

100-2864

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab
Eva-Lene Sode Nielsen
Gl. Bøvlvej 9
7260 Sdr.Omme
Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt

Dit medlemsnummer, som er anført på bagsiden
af dit SMF-blad, bedes venligst påført.

Medl.nr.:
		 Alm. gaver
		
Kredsgave fra kreds:

Gavebrev

Kroner

Øre

.

.

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Betalingsdato

,

Dag

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

eller

Måned

År

Betales nu

Sæt X
4060S 2004.09 BG 431-23650

+1002864<
Beløbsmodtager

Gaver til Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab kan
fradrages på selvangivelsen
Gavefradrag efter Ligningsloven § 8A
Fra 1. januar 2012 er bundgrænsen på 500 kr. bortfaldet. Det betyder, at man kan opnå fuldt fradrag
for gaver op til 15.600 kr. i 2017 efter ligningsloven
§ 8A. Der er ingen krav om mere, at der skal indbetales 500 kr. til én organisation for af få fradrag. Nu
kan der gives fradrag bare for 1 kr. til én organisation efter ligningsloven § 8A., dersom gavegiveren
har oplyst sit CPR nr. til SMF.
Gavebreve (Ligningsloven § 12)
er retsligt bindende i 10 år og kan enten være et
fast beløb eller en procentdel af årsindkomsten.
Sundhedspersonalets Missionsfællesskab rådgiver
gerne om de nærmere regler.
Ovennævnte gavemuligheder kan benyttes
samtidig af begge ægtefæller.
Testamenter
Sundhedspersonalets Missionsfællesskab vil være
meget taknemmelig for at blive betænkt testamentarisk og er berettiget til at modtage arv uden at skulle
betale boafgift.
TAK FOR DIN GAVE!

Til frankering

100-2864

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab
Eva-Lene Sode Nielsen
Gl. Bøvlvej 9
7260 Sdr.Omme

Indbetalers navn og adresse

Kroner

Post Danmarks kvittering

Øre

.

Arkivfoto

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank
modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket
beløb du har betalt.

Gebyr for indbetaling betales kontant

.

,
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ÅRSMØDE
DEN 11. OG 12. AUGUST 2018
PÅ NYBORG STRAND
Skriv det i din kalender allerede nu, så du kan planlægge
din sommer, så der også kan blive plads til at komme
med til SMFs Årsmøde.
Mød de hjemmeværende og hjemvendte missionærer, og
oplev det gode varme fællesskab vi har i SMF.

HILSEN FRA FORRETNINGSFØREREN
Så er 2018 kommet godt i gang og et nyt og
spændende år ligger foran. Jeg ønsker alle
SMF’s medlemmer et rigt velsignet år.
VI NÅEDE DET
Jeg vil også sige tak for det »gamle« år. I forrige
blad skrev jeg, at det kneb med at nå op på
de 100 registrerede givere, der kræves for at
får skattefradrag. Vi er nået over 100 givere,
mange tak for den opbakning, der har været.
Det er dejligt, at opfordringen blev positivt
modtaget.

Tak for alle bidrag i året, der er gået og tak
for forbøn for SMF og for missionærerne. Vi
ved, at der er magt i de foldede hænder, og
at det ikke er forgæves at takke og bede Gud
om vejledning og velsignelse. Lad os fortsat
bed for SMF’s fremtid og for de missionærer,
der er tilknyttet SMF. Må deres arbejde blive
til velsignelse, der hvor de arbejder og må vi
være til støtte og opmuntring for dem ude
og i arbejdet herhjemme.
Må Gud velsigne 2018.
Eva-Lene Sode Nielsen
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kommet regn, er der ingen græs, så de kan
ikke reparere deres tage, som er utætte, så de
forsøgte at dække det med plastik. Drengen er
6 år og efter masai kulturen lægger man sine
børn ud i skoven overladt til vilde dyr. Dette
sker ofte, hvis nogen er syge eller handikappede. Drengen på billedet er så underernæret
og svag og har mistet begge sine forældre, og
bedstemoderen kunne ikke rigtig tage vare på
ham, men hun valgte at beholde ham, selv om
alle opfordrede hende til at lægge ham ud i
skoven. Asnath og bedstemoderen er nu på sygehuset med
ham, og han er begyndt at tage
på. Allerede efter en uge har han
taget et kg. på.

Vi oplevede også en anden
hjertegribende historie. Her
er et billede af en hytte hvor
denne lille pige boede sammen med sin bedstemor og
bror (se nederst til højre
på side 8). Pga der ikke er

Han har især brug for næringsrig
føde og samtidig medisinsk behanling. Regeringshospitalet dækker ikke disse udgifter. De betaler
kun for sengen og læge assistance.
Er der mon nogen, der evt. har lyst
til at hjælpe os med at dække udgifterne til drengens medicin og mad?
Hilsen,
Mirjam og Per Bjerre

Afsender: SMF v. Eva-Lene Sode Nielsen, 				
Gl. Bøvlvej 9, 7260 Sdr. Omme

BED & ARBEJD
Februar »Vær ikke bedrøvede, for
glæde i Herren er jeres styrke«.
Nehemias 8,10		
Lukas 1,47
Marts »Råb til mig på nødens dag«.
Salme 50,15		
Matt.11,29

Stof til bladet

skal sendes til redaktøren:
Kaj Moslev,
Lærkevænget 10,
Rækker Mølle,
6900 Skjern
Tlf. 97 36 25 52
E-mail: kaj@moslev.dk

Adresseændringer
Adresseændringer med oplysning om
medlemsnr. øverst på bladet sendes til:
Forretningsfører
Eva-Lene Sode Nielsen
Gl. Bøvlvej 9, 7260 Sdr. Omme
Mobil: 51868787
E-mail: kontor@smfdanmark.dk

