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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
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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 KENYA

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 vig-
tigt 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 gæstfri-
heden fra venner i vores kirke.

Vore medarbejdere herude får 2 ugers ferie 
med undtagelse af en enkelt mand, som sam-
men 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 begyndel-
sen 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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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 for-
talte, 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, 

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.

Menigheden, som Daniel og Victor 
hjalp med kirken, fortæller, at bygnin-
gen 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 OP-
FLAMME MEDLEMMERNE TIL AT EVANGE-
LISERE 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 menig-
hedens 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 

En del af den glade menighed sammen 
med Victor og Daniel, som begge er 

klædt i mørkeblå kedeldragter.

Her har vore medarbejdere Isaac og Peter hjulpet en anden me-
nighed i Turkana med en kirke. Til højre ses den gamle »kirke«. 

I 19 år har de ikke haft et bedre sted at samles!!!

Soldaten var vagt for 
Isaac og Peter. Vag-
ten gik rundt med et 

gevær...

(fortsættes næste side)



6

SMF • 1-2018

6

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.

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 tag-
pladerne. 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 fradragsberet-
tiget 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.

Kærlig hilsen
Birgitte og SørenGuds hus i forfald! Mon I kan se hullet på siden 

af kirken på det øverste billede? Menigheden 

ønskede en ny kirke, fordi den gamle var ved 

at falde sammen. Den nye bygning vil virke at-

traktiv på naboerne, og menigheden vil derfor 

vokse, siger kirkens ledere.

Udvidelsen af værkstedet. Vi har fået lagt
spær på. De hviler på eksisterende værksted i 

venstre side af billedet ovenfor.




