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forbønnen, var deres problemer løst, og familien 
genforenet og fornyet i troen på Jesus.

Så derfor vil jeg gerne opfordre bladets læsere 
til at bede for Paamiut!

•	 Bed at der må blive en samling i byen af   
 de troende også når der ikke er gæster   
 ude fra.

•	 Bed for den kommende radiostation   
 i Paamiut.

•	 Bed om at de der bliver frelst og helbredt   
 må blive trofaste i troen og vokse.

En glad og genforenet 
familie i Paamiut.

Birgitte Elmkvist Madsen
Født d. 24. juli 1973.
Uddannet sygeplejerske fra Sygeplejerskolen 
i Århus november 2000.
Jordmoderuddannet ved Brighton University, 
England.
Udsendt af Luthersk Missionsforening til 
Etiopien 2007.

nyt Fra EtiopiEn

kære SMF venner!
en lille pige på 1,5 kg
nu skal i får historien om Fatuma. Hun kom til 
fødeafdelingen for nogle måneder siden. Det er 
midt på ugen. Hun er bare syv måneder gravid, 
men har en alvorlig graviditetsforgiftning. Den 
eneste behandling er, at barnet bliver født og 

(fortsættes næste side)

•	 Bed for de kommende ture til Paamiut og  
 for økonomien i hele projektet.

•	 Bed om at der må komme en leder/ eller   
 at en familie vil flytte dertil og tage   
 tjenesten op.

Vi har også kontakt til andre steder i Grønland, 
hvor der brydes nyt land. Bl.a. i Tasiilaq i Øst-
grønland. I slutningen af april blev der afholdt 
et åbent evangelisk møde i byen med lovsang, 
forkyndelse og forbøn for syge. Omkring 100 
personer kom til mødet og Gud greb ind. 
Flere tilkendegav overgivelse til Jesus, og der 
var mange helbredelser i byens forsamlingshus 
den aften.

Lige nu er det ved at blive forår/sommer i 
Grønland, og i slutningen af juni rejser mange 
af kirkens folk til Ilulissat, hvor det årlige som-
merstævne afholdes i år. Vi ser frem til en 
spændende sommer, og til at Guds rige fortsat 
går fremad i Grønland.

Kærlig hilsen
Ulla og John Østergaard Nielsen

dermed fjerne årsagen til »forgiftningen«. Det 
er Fatumas fjerde graviditet, men hun har ingen 
levende børn. Hun er alt andet end glad for 
udsigten til at skulle føde 2 måneder før tiden. 
Hun er fast besluttet på at rejse hjem til trods 
for adskillige advarsler og med risikoen for selv 
at dø. Jordemoderen, Abinet, har virkelig for- 
søgt at overtale hende til at blive, men hun vil 
ikke. Da jeg kommer på fødeafdelingen den 
eftermiddag sidder Fatuma på sengen klar til at 
rejse. Abinet fortæller mig, at hendes mand har 
en anden kone, og hun har født ham fire børn, 
som alle lever. 

Fatuma har mistet alle sine tre børn og er på vej 
til at føde nummer fire. Udsigterne til at denne 
lille overlever er jo ikke just de lyseste… Så 
måske muligheden for selv at dø var nemmere 
at se i øjnene end at skulle miste endnu et barn 
og få forstærket oplevelsen af at være ubrugelig 
og uønsket… 
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Jeg når ikke at tænke de tanker på det tids-
punkt, men mærker at alt i mig stritter i mod 
at sende Fatuma hjem med en stor risiko for 
at hun dør. Jeg kan ikke selv tale med hende 
- hun forstår ikke amharisk, og jeg kan knapt 
hilse på oromo. Jeg beder jordemoderen om 
at »holde på hende«, så hun ikke går, før de 
har snakket med vores gynækolog. Jeg finder 
ham på ultralydsrummet, og han ser på sagen. 
Først taler han med Fatuma, og senere bliver 
manden kaldt ind for at deltage i samtalen. Jeg 
forstår ikke, hvad der bliver sagt, men fornem-
mer at der på en fin måde bliver talt alvors ord 
til dem. Jeg kigger lidt på manden og tænker 
på, hvad han er for en type - og helt ærligt, så 
er tankerne ikke just de mest positive. Her er 
det jo meget normalt, at manden bare tager sig 
en anden kone, hvis hende han har ikke kan 
give ham de børn, hun forventes at give ham. 
Hvorfor skulle denne mand være anderledes? 
Han har jo allerede to… 

Fatuma og hendes mand forlader ultralyds-
rummet. De har fået nogle minutter til at tale 
sammen og finde frem til, hvad de vil. Manden 
beder om lidt tid. Han vil sende bud efter Fatu-
mas familie. Dem lytter hun til. Hun bliver sat på 
blodtrykssænkende medicin og indlagt på den 
gynækologiske afd., mens de venter på familien. 

næste dag kommer jeg på arbejde og finder 
Fatuma tilbage på fødeafdelingen. nu er hun 
gået med til at fødslen bliver sat i gang. Hun lig-
ger i sengen med drop i hånden, og ved siden 
af sidder Abinet. Hun har hånden på Fatumas 
mave for at holde øje med veerne. 

(fortsættes side 11)

Jeg skulle ønske, jeg havde det foto at vise jer, 
men Fatuma ønskede ikke at få taget billeder, 
hvilket egentlig er forståeligt nok. Det var måske 
også lige så meget stemningen på stuen, som 
betog mig. Fatuma lå på sengen og slappede af, 
som hun nu bedst kunne og sendte et forsigtigt 
smil til mig, da jeg kom og forsøgte mig med mit 
mangelfulde orominja. Ved siden af sad Abinet 
og udstrålede ro, overskud og omsorg - det 
var så skønt at se. Jeg blev helt varm om mit 
jordmoder-hjerte. Her var der styr på tingene, 
og jeg var ikke nødvendig - det er jo sådan det 
skal være! 

Fatuma føder en skøn lille pige på 1,5 kg, og hun 
bliver indlagt på den neonatale intensive afdeling 
(nICU). Her bliver der taget godt hånd om Fa-
tuma, men da jeg hilser på Fatuma og gratulere 
hende med sin datter, smiler hun, men er lidt 
kort for hovedet – jeg tror ikke, at hun helt tør 
tro på, helt troede på, at datteren ville overleve.

En af de næste dage kommer jeg igen forbi på 
nICU og finder Fatuma med sin lille datter. Hun 
har lagt hende til brystet, selvom hun ikke sut-
ter endnu, men hun ligger hos sin mor og ser 
bare så godt ud. Ved siden af sidder manden 
og malker mælk ud til deres lille datter. Jeg 
må trække alle mine negative tanker om den 
mand tilbage. Han vil jo virkelig både sin kone 
og sin lille datter. Jeg kommer til at tænke på 
den barnløse Hanna og Elkana - han elskede 
Hanna trods hendes barnløshed (1. Sam. 1 v.6). 
Fatumas mand stråler af glæde, kærlighed og 
taknemmelighed. Det er fantastisk at se. 

Sygeplejersken på nICU »binder« den lille pige 
fast på Fatumas bryst, og så sidder hun der i 

lænestolen og slapper af med sin 
lille pige. Fatuma strå-
ler som en sol! Der var 
smil både på læberne 
og i øjnene… det er et 
af de mest fantastiske 
syn jeg har haft længe! 

Efter en forholdsvis kort 
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tid på nICU bliver Fatuma og hendes lille pige 
udskrevet fra sygehuset. Det er lidt før end jeg 
troede, hun skulle udskrives, men jeg håber,  
det var den rigtige beslutning, sygeplejerskerne 

tog. Jeg ser desværre ikke Fatuma og hendes 
lille pige, inden de rejser hjem, men sygeplejer-
skerne forsikre mig om, at både mor og barn 
havde det godt, da de rejste hjem. 

Der er ingen tvivl om, at den lille pige er omgivet 
af kærlighed og mennesker, som vil hende det 
allerbedste. Den lille pige har en mor og en far, 
der vil kæmpe med næb og klør, for at hun skal 
overlever - hun er villet og elsket, og så er et af 
det mest fundamentale vilkår for et barns trivsel 
tilstede, tror jeg. 

Og faktisk er det vilkår vi alle får lov at leve un-
der. Vi er alle elsket og villet af Gud, så meget 
at Han sendte sin eneste søn - Jesus - for at 
Han skulle dø på korset for os. Han blev gjort til 
synd for os, for at vi skulle få lov at leve og have 
barnekår hos Gud - her er der et fundament 
der er værd at leve på og tjene på! 

Tak om I vil være med til at bede for Fatuma, 
hendes lille pige og resten af familien. 

Hilsen Birgitte Elmkvist

(fortsat fra side 6)

Mirjam Karen Bjerre
Født 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 Betanias Kirkecenter 
2003.

nyt Fra tanzania

veDr. en  Særgaven Fra SMF
lucy J. panga - Født 2. august 1994
Lucy er en pige født i Mbulu i Tanzania. Hun er 
nr 4 i en søskende flok på 10. Hun har læst til og 
med Form 4 (svarer til 11. klasse), og har klaret 
sin eksamen meget tilfredsstillende. (fortsættes næste side)

Hendes familie er meget fattige. De har nogle 
marker, hvor de dyrker majs og bønner. Des-
værre er faderen dranker, så moderen og 
børnene må selv klare markarbejdet. 

Da Lucy er ud af en søskende flok på 10, er der 
mange munde at mætte samt børn, der skal i 
skole. Moderen kan på ingen måder klare at 
hjælpe Lucy med en uddannelse. 

Lucy vil så gerne læse til sygeplejerske, hvilket 
forøvrigt er en meget god uddannelse, da der 
er stor mangel på sygeplejersker i Tanzania. 
Under tårer kom Lucy til os for at spørge om 
hjælp. Med det samme kom vi til at tænke på 
SMF, om det kunne være en mulighed for at få 
støtte til sådan en intelligent pige.

Vi lærte Lucy at kende gennem en af vores 
medarbejdere Anna, som er søster til Lucy. Vi 




