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ANDAGT

JULEN VARER LIGE TIL
PÅSKE, MEN IND IMELLEM
KOMMER FASTEN
I skrivende stund er vi i fasteperioden op til påske. Denne
periode kaldes i den russisk orthodoxe kirke Den Store Faste.
Alle kristne kirker har fasteperioder, som markeres forskelligt
fra kirkesamfund til kirkesamfund.
Og lige nu er vi så på vejen til påske. Forberedelsen til påske
indledes 11 uger før påske, hvor de følgende fire søndages
tekst er: Zakæus.
Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der
en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var
rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for
skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og
klatrede op i et morbærfigentræ for at få Ham at se, for
Han måtte komme den vej forbi (Lukas19).
Zakæus VILLE se Jesus. Og spørgsmålet lyder nu til den enkelte: VIL du se Jesus? Vil DU se Jesus? Vigtige spørgsmål inden
fasten begynder. Er den enkelte parat til at møde Jesus, som
den, Han virkelig er?
Derefter følger: Tolderen og Farisæeren, Den hjemvendte
Søn og Verdensdommen.
Fasten begynder lige så stille med, at alt kød nu er spist ud
af huset. Der spises ikke kød, æg og mælkeprodukter i fa-
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»Løs ham og lad ham gå« (Joh. 11).
steperioder. Den følgende uge er Maslenitza
- ugen, hvor man spiser masser af pandekager,
Er jeg bundet? Er du bundet? Ikke af strimer af
æg og mælkeprodukter. Når Maslenitza slutter
linned. Men hvad er vi bundet af i tanker, gøren
er æg og mælkeprodukter spist ud af huset. Vi
og laden? Kun Jesus kan løse os fra de usynlige
er nået til Tilgivelsens Søndag, hvor alle tilgiver
strimler, vi er viklet ind i.
hinanden og har sluttet fred, inden Den store
Palmesøndag - Jesu indtog i Jerusalem.
Faste begynder. Der fældes mange tårer den
Fyrre dages faste er forbi i kirken og til dels i
dag! Og der gives mange knus den dag!
hjemmene, da maden stadig
Den store Faste er indledt.
er fastekosten. Denne sidste
Der er nu syv uger til påske.
uge inden påske er Lidelsens
Kirken er klædt i mørke,
uge.
Er
den
enkelte
parat
bordeaux farver (symbol på
blod) og eftermiddagsgudstjetil at møde Jesus, som Samtidig er der stor travlhed
i kirker og hjem. I kirkerne
nesterne holdes med levende
den, Han virkelig er? gøres der rent i alle kroge, der
lys. Der er mange læsninger
pudses vinduer og lysestager,
fra Evangelierne og de Helog de røde vokslys til påske
lige Fædre. Der indbydes til
kommer
frem.
Hovedrengøring
i hjemmene,
særlige oliesalvings gudstjenester, som er syv
hvor
der
også
bages
påskekager,
farves æg og
læsninger fra Evangelierne, syv bønner og syv
påskemiddagen
forberedes.
salvninger med olie.
Måske virker det fremmed, men vi har det
Menigheden har skruet ned for blusset i de
grundlæggende til fælles: Bibelen, Fadervor og
næste syv uger frem til påske. Der er ingen
Trosbekendelsen.
fester, ingen bryllupper, ingen forlystelser, men
Skærtorsdag - Den sidste Nadver - markeres
en rolig periode hvor den enkelte kan fordybe
med tolv læsninger fra Evangelierne.
sig i sit personlige forhold til Jesus. Det medfører
mange samtaler (skrifte) med præsten, som
Langfredag - korsfæstelse og begravelse af Jesus.
vejleder den enkelte ud fra Bibelens tekster.
En ikon af den gravlagte Kristus, lægges på en
I fasteperioden er kosten brød og grød, frugt
forhøjning i kirken, så menigheden kan komme
og grøntsager. Faste er ikke spiseforbud, men
og mindes, at Jesus blev korsfæstet.
en støtte til den åndelige vækst og der kreeres
Påskelørdag er dagen, hvor Jesus stiger ned i
mange spændende og lækre fasteretter. SamHelvede og befrier de fangne. Efter morgengtidig er det en kolesterolfri periode, men ikke
udstjenesten kommer folk i hobetal til kirken
nødvendigvis en slankekur.
med påskekager og farvede æg. Påskekagerne
»Den grundlæggende regel for faste er: Hvis
er pyntede med blomster og i midten er sat
du i fasteperioden opdager, at du er stolt af
et lys, der tændes, når præsten kommer rundt
din faste, skal du straks spise kød. Stolthed er
og velsigner.
værre end at bryde fasten. Formålet med faUd på aftenen er vi klar til at fejre Herrens opsten er at bringe os tættere til Gud, tættere til
standelse. Kirken er pyntet med røde klæder
vore brødre og søstre. Faste er kun et redskab«
og blomster - påskefarven er rød, som symbo(Fr. Bill Olnhausen).
liserer kærlighed, liv og livgivende kraft.
Den sidste lørdag inden Lidelsens uge er LazaPåskelørdag kl. 23.30 er kirken propfuld af menrus´s lørdag:
nesker. Man står som sild i en tønde og det er
Han råbte med høj røst: »Lazarus, kom herud!«
end ikke muligt at klø sig på næsen. Der gøres
Og den døde kom ud, med strimler af linned
klar til processionen; der er mørkt og helt stille
viklet om fødder og hænder og med et klæde
i kirken, alle lytter - - - og inde fra alteret lyder
viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem:
(fortsættes næste side)
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pludselig præsternes sagte sang, der forstærkes,
når de kommer ud i kirkerummet:
I himlen synger englene om Din opstandelse,
Oh Kristus vor Frelser, og vi, der er på jorden
får mulighed for med rene hjerter at herliggøre Dig.
Processionen sætter sig i bevægelse, går ud af
kirken og alle følger med rundt om kirken og
alle synger nu med.
Menigheden har forberedt sig og er parat til at
møde den opstande Kristus med rene hjerter.
Har jeg forberedt mig? Har du forberedt dig?
Tilbage ved den lukkede kirkedør, lyder påskebudskabet første gang fra præsten, der råber:
KRISTUS ER OPSTANDEN!!!
og i kor råber alle svaret:
JA!!! HAN ER SANDELIG OPSTANDEN!!!
Anført af præsterne går alle ind i den nu fuldt
oplyste kirke.
Påskegudstjenesten begynder og evangeliet
læses:
Men Maria stod udenfor ved graven og græd.
Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig
ind i graven og ser to engle i hvide klæder

sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én
ved hovedet og én ved fødderne. De sagde
til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun
svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved
ikke, hvor de har lagt Ham.« Da hun havde
sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus
stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus.
Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder
du? Hvem leder du efter?« Hun mente, det var
havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis
det er dig, der har båret Ham bort, så sig
mig, hvor du har lagt Ham, så jeg kan hente
Ham.« Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun
vendte sig om og sagde til Ham på hebraisk:
»Rabbuni!« - det betyder Mester. Jesus sagde
til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er
endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen
til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til
min Fader og jeres Fader, til min Gud og jeres
Gud.« Maria Magdalene gik hen og fortalte
disciplene: »Jeg har set Herren,« og at Han
havde sagt dette til hende (Joh. 20, 11-21].
Påskegudstjenesten varer til omkring kl. 04
søndag morgen - fasten er forbi og påskekagerne nydes
I ønskes alle en rigtig
Glædelig og velsignet påske
Connie Meyer
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
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!
På vegne af befolkningen i Mswakini vil jeg gerne
sige jer tusinde tak for de 15.000 kr. vi modtog
i særgave til at installere strøm.
Her er nogle billeder fra klinikken, hvor I
kan se undersøgelses lokalet, fødeklinikken og børne afdelingen hvor de kommer
ind og får vaccinationer og bliver vejet.
Ligeledes kan I se medicin afdelingen
og skabet, hvor man opbevarer den
resterende medicin af den gave I gav
dem sidste år til indkøb af medicin. Hvor
er det skønt, at de igen har medicin og
derved kan behandle patienterne igen.
TAK endnu engang for den særgave.
(fortsættes
næste side)
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Alt hospitalsudstyret har vi fået sendt ud i en
container fra Danmark, så de er heldige at
have Dansk hospitals udstyr, som de kan bruge
i hverdagen. Der er i det nye år 2018 allerede
født 21 børn, og alle kvinderne er bare så glade,

fordi de har fået en klinik. Jeg var lidt bekymret
for, at de ville gøre, som de plejer, nemlig føde
hjemme i en beskidt jordhytte med en ældre
jordmoder, der hjalp uden at rense deres udstyr.
Men nej, Gud er god de bruger det trofast.
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Per og teamet kørte en tidlig morgen
ud og for at montere et solanlæg på
klinikken, så der kunne blive strøm til
fødslerne om natten. Det var meget
varmt at arbejde på bliktaget i solen,
men det lykkedes for dem at få det op
uden at blive alt for skoldede.

Lægen som ses her på billedet (øverst på
siden) gik meget op i hvordan det hele
fungerede og hjalp Per med at få en inverter sluttet til så solenergien kunne blive
konverteret til 220v strøm. Her til sidst kan
i se lyset i loftet og de var så lykkelige over
at det hele virkerde.
(fortsættes næste side)
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Medens Per og teamet arbejdede, sad en flok kvinder
udenfor og ventede. Pludselig var der en af kvinderne,
der var ved at føde, og tænk det var vores vagtmands
kone, der fik en lille dreng. De mistede jo for nogle år
siden en lille dreng, der fik lungebetændelse. Der var
ikke en klinik, hvor de kunne blive hjulpet, så hjælpen
kom for sent. Jeg er så taknemlig, fordi der er en
klinik nu, og at de fik en lille velskabt dreng. Gud er
god. Der var 3 fødsler indenfor et døgn, medens Per
var der. Der lå en, der lige havde født på en stue, da
Per kom, så han fik oplevet lidt.
Må Gud rigt velsigne jer for jeres trofasthed og omsorg, NU HAR DE STRØM døgnets 24 timer.
Kærlige hilsner Mirjam og Per

Steen Mølgaard Andersen
Født den 3. november 1952.
Uddannet spedalskhedslæge.
Udsendt af spedalskhedsmissionen til
Bhutan 1985-2001.
Udsendt af Brødremenighedens Danske
Mission til Tanzania maj 2002 til hospitalet i
Sikonge, Tanzania.
Gift med jordemoder/sygeplejerske
Lisbeth Andersen.
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KÆRE SMF VENNER!
En varm hilsen her fra Sikonge i det vestlige
Tanzania, og en hjertelig tak for både Årsmødegave og Julegave!
Forleden kom der i poliklinikken en lille pige
sammen med sine forældre. »Blomster« hed
hun faktisk; det har jeg ikke set før, hvorimod
Flora er ganske almindeligt. Selv om hun ifølge
den netop oprettede journal skulle være 11 år,
var hun næppe mere end 7.

For godt tre måneder siden havde hun på en
klinik i et andet distrikt vestpå fået en indsprøjtning i den venstre balle, og næsten umiddelbart
efter havde hun fået en dropfod på venstre side.
Forældrene tog hende til det lokale regionshospital, hvor de blot skulle have sagt, at de ikke
kunne stille noget op og rådet forældrene til at
tage hende til Sikonge »for at få gips på«.
Nogen skriftlig henvisning var der ikke, sådan
som det oftest er tilfældet, på trods af reglerne,
så man kan aldrig vide, hvad der er rigtigt og
hvad der er opfundet. Men det ændrede ikke
på det faktum, at Blomsters fod hang ned og
vendte indad, når hun forsøgte at gå.
Gips kunne jeg bestemt ikke se nogen ide med,
det ville bare være til besvær og give sår. Jeg
kørte hende til vores revalideringsenhed på
Leprosariet, til samråd med Antoni, vores skomager. Jeg foreslog en såkaldt dropfods-fjeder,
der ville trække foden op i den rigtige stilling.
Men Antoni syntes, han i stedet skulle lave en lille
ortopædisk støvle til hende, der kunne støtte
og holde foden i den rigtige stilling bedre end
fjederen. Og sådan endte det med at blive.
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Jeg ser hvert år to tre af disse børn med lammelser i benet efter at have fået indsprøjtning på
andre klinikker eller hospitaler. Det kreperlige
er, at langt langt de fleste af disse indsprøjtninger
slet ikke har været nødvendige. Det gode er så
til gengæld, at der er gode chancer for at nerven
vil komme sig igen, efter et års tid eller mere.
Denne lille pige er et aktuelt eksempel på, at vi
i spedalskhedsprojektet er i stand til at hjælpe
mange andre end de spedalske og deres familier, tilmed yde en hjælp som man ikke kan få
andre steder i hele denne del af landet.
Lisbeth kom herud fire dage før jul og gav sig
straks i gang med de mange forberedelser og
med at få sat skik på tingene. Heldigvis havde

hun lavet både konfekt, kokosmakroner og
vaniljekranse i Danmark, så i den afdeling var
der kun klejner at få fremstillet her.
Vores amerikanske venner, der kommer to
gange om året for at supervisere forældreløseprojektet, var allerede ankommet til gæsteafdelingen i baghuset, og vi fejrede både jul og
nytår med dem her i huset.
Midt i marts vender Lisbeth tilbage til Christiansfeld, og så håber jeg at I sørger for et dejligt og
tidligt forår, så hun kan komme i gang i haven
med det samme.
Tak for jeres forbøn og støtte!
Steen Møllgaard Andersen
Sikonge, Tanzania

Elisa Riis
Født den 19. marts 1964.
Udsendt 1997.
Ansat i projekt til reduktion af dødeligheden
blandt gravide og fødende kvinder.
Masteruddannelse i international sundhed
2009.
Sygeplejerske/jordmoder på Jinka Hospital.
Uddannet sygeplejerske 1989.
Uddannet jordmoder 1996.
Udsendt af Luthersk Mission til Ethiopien
januar 1998 - december 2000. 		
Januar 2002-2007.
Jinka (sundhedsprogram), Ethiopien oktober
2009.
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KÆRE SMF VENNER!
For nogle søndage siden var det kirkens årlige
missionsdag, hvor prædike teksten var missionsbefalingen fra Matt 28,16flg. Der blev sat fokus
på at nå ud til de unåede med evangeliet om

frelsen i Jesus - ikke bare her i Syd Omo men til
de mørke områder i Etiopien, hvor mennesker
ikke har hørt evangeliet - men også til nabolandene i Afrika ja helt til Europa. Efter prædiken
blev der i bønnen på en særlig måde bedt for
Europa: »Missionærerne gav i sin tid afkald
for at bringe evangeliet til os - i dag hører vi
at kirken er på afveje - Gud send mennesker
med evangeliet til dem igen - se i nåde til
Europa!«. Ved vores efterfølgende eftermiddags
kvindebibelstudie blev det hele sat i perspektiv,
idet vi var kommet til Markus 8, hvor Jesus efter
at have fortalt, hvilken pris han selv stod for at
skulle betale for at frelse verden, siger:
(fortsættes næste side)
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»Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op of følge mig!«
Vi blev ikke færdige med at forstå disse ord af
Jesus, og mon ikke det er ord, vi alle har brug
for at grunde mere over i forhold til vort eget
liv - jeg har i al fald brug for det.

TAK for mange dejlige jule og nytårshilsener det er en glæde at følge jer både nær og fjern og
en fin tradition med deling af liv med hinanden.
I år havde vi lidt udfordringer med at få vores
julepost, idet internettet i Etiopien er begrænset
og med dårlig forbindelse - i øvrigt har vi kun
adgang til internet, hvor der er wifi, så vi må gå
på hotel for at få kontakt med omverdenen. Det
skaber indimellem noget frustration. Den ene
dag efter den anden er gået - og det blev aldrig
hverken til en jule elle nytårshilsen.
Undtagelsestilstanden i landet blev ophævet
i August måned 2017 - efterfølgende har der
rundt omkring i landet og på nogle af landets
universiteter været uro og demonstrationer
-også tvangsforflytninger har været en del af
billedet. I nogle områder har det været med
livet som indsats. Dette resulterede i, at internetadgangen midt i december blev indskrænket
væsentlig. Situationen følges nøje, og det er
vores fortsatte bøn, at Gud vil holde sin hånd
over dette store land, og at der må skabes fred.
Vær med til at bede for det.
Efter at jeg var færdig med at skrive dette brev,
blev der i nyhederne informeret om, at landets

premierminister har bedt om at blive afløst, og
i går den 16. februar blev landet igen erklæret i
undtagelsestilstand. Vi er mange som er meget
spændt på, hvad som kommer til at ske - stort
behov for forbøn for landet.
Årsskiftet er altid en travl tid for os, der driver
projektarbejde, da året skal afsluttes, diverse
rapporter skrives, afvikling af supervisionsbesøg,
udnyttelse af budgettet så meget som mulig, da
vi ikke kan overføre overskydende budget til
det efterfølgende år osv. I år havde jeg heldigvis
en projektkoordinator til at hjælpe mig, men
da meget er nyt for ham, må han bruge en del
tid på at skrive en rapport - men det er jo en
læringsproces også for ham.
Jeg glæder mig i øvrigt over at have fået en
god projektkoordinator, Mekete som er både
villig og interesseret i at lære nyt og udvikle sig
selv. Dertil kommer, at han har et fint væsen
og er let at samarbejde med. Han og familien
kommer i den lokale Mekane Yesus menighed,
hvilket bevirker, at han også ser arbejdet i et
større perspektiv, hvilket jeg glæder mig meget
over. Sammen kan vi også bede for vanskelige
udfordringer.
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børn under 5 år i løbet af deres første levemåned, og størstedelen af disse dør faktisk i løbet
af den første uge af livet. Det vil vi gerne være
med til at gøre noget ved. Derfor har vi lavet en
måneds kursusforløb for sygeplejersker fra HC.
Da de første to havde været igennem forløbet
tog vi til Turmi Helse Center og hjalp dem med
at sætte en lille afdelingen op for de nyfødte
og gav dem basalt udstyr til at komme i gang.
Da vi forleden dag var på besøg, havde de haft
5 børn indlagt og behandlet dem. Ikke mange
men en start som jeg glæder mig over. I næste
uge begynder vi træningen af det næste hold.

OPSTART AF NICU I TURMI
I december gik vi i gang med et nyt tiltag i projektet nemlig praktisk oplæring af sygeplejersker
til at tage hånd om nyfødte med specielle behov.
Ifølge internationale statistikker dør 44% af alle

Jinka Flyttefirma: Det er jo en realitet, at vi er
blevet færre og til sommer bliver vi igen halveret,
når Hanna rejser hjem og afslutter mange års
missionær tjeneste i Etiopien. Fra sygehusets
side bliver der til stadighed lagt pres på os om
at overtage de boliger, vi har. Derfor har vi i
årets løb afviklet yderligere to lejligheder, så vi
nu bare har to lejligheder tilbage. Planen er, at
når Hanna rejser hjem flytter jeg ud, hvor hun
nu bor, og så afvikler vi det sidste, vi har tilbage
her, hvor jeg bor. Hanna og jeg kan efterhånden
nedsætte os som flyttefirma. Vi har pakket flere
læs og sendt til andre steder i landet, hvor der
var brug for det. Det er et slid hver gang, men
(fortsættes næste side)
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vi har gode hjælpere omkring os, og så glæder
vi os over at tingene kan bruges andre steder,
når vi nu skal afvikle.
DEN BLØDENDE KVINDE FRA GALILA
I januar måned tilbragte Mekete og jeg 4 dage
sammen med personalet i Galila. Udover at gøre
graviditetsrummet rent og forsøge at indføre
ambulant opfølgning af mødre og børn efter
fødslen superviserede jeg de fødsler, som var
der. Den ene aften blev ekstra travl. De havde
haft et par normale fødsler i løbet af dagen, men
sidst på dagen kom en mor, hvor barnet stod
med ansigtet først. Vi så hende an et par timer,
men da hjertelyden blev påvirket, turde vi ikke
vente længere så der måtte gøres kejsersnit. Dagen i forvejen havde de ikke haft handsker, men
det havde de skaffet i løbet af dagen. Men nu var
det strømmen - i tilfælde af at strømmen gik,
måtte de have generator opbakning - men der
var ingen batteri til at starte generatoren med.
Det endte med, at vi fik startet generatoren ved
hjælp af batteriet fra min bil, og lyset gik faktisk
5 minutter efter at operationen var begyndte.

Operationen gik godt, og det var en fornøjelse
at se, hvordan teamet arbejdede sammen.
Barnet var meget slapt, da vi fik det ud, men vi
fik det ventileret igennem, og det kom sig - et
barn blev reddet.
Inden de var færdige kom en anden mor, som
ventede tvillinger, hvor der også var behov
for kejsersnit, men pga manglende steriliseret
udstyr og rengøring var det ikke muligt at gøre
to kejsersnit lige efter hinanden. Hun måtte
overføres til sygehuset i Baskitto (17 km væk).
Da der var styr på situationen, og moderen
efter kejsersnittet så ud til at have det godt,
trak jeg mig tilbage til bilen (som jeg bruger til
at overnatte i, når jeg er i Galila) for at spise lidt
aftensmad og lægge mig. Havde netop slukket
lygten, da en af personalet kom: »Sister - du må
komme hun bløder kraftigt!«. Og da jeg kom
ind fandt jeg hende tilsølet i blod - der var nok
omkring 1 liter i sengen. Hun var på vej til at
gå i chok, men personalet var i gang med give
hende væske og følge hende. Ved Guds hjælp
fik vi den massive blødning standset, men da
var hun allerede i så stor blodmangel, at det
var nødvendigt at give hende
blodtransfusion. Men det har
de ikke på helsecentret. Personalet snakkede frem og
tilbage om, hvad de skulle stille
op - der var nemlig ikke andre
biler som kunne køre patienten
til Sawla (60 km - ca. 2,5 times
tur på dårlig vej). Til sidst kom
spørgsmålet selvfølgelig til mig:
Om ikke jeg kunne køre med
patienten? Ærlig talt så var jeg
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ikke særlig oplagt til det - klokken nærmede
sig midnat - jeg havde aldrig kørt vejen før, og
det var mørkt - og jeg var træt - og bilen måtte
jeg tømme først. Samtidig vidste jeg inde i mig
selv, at hvis jeg sagde nej, og hun døde i løbet af
natten, ville jeg aldrig tilgive mig selv, og det ville
være vanskelig for mig at bevare troværdigheden i arbejdet. Så jeg gav efter. To af personalet
tog med, og moderen fik vi pladseret på en
madras bag i bilen med nedslået bagsæde. »Hirut - Hirut!« - flere gange i løbet af turen kaldte
de på hende for at sikre sig, at hun ikke gled
ind i bevidstløshed. Men vi nåede sikkert frem
til Sawla midt på natten. Nej, der var ikke noget
blod - bare blodtype B - ingen af de andre. Vi
bad dem om at tjekke hendes blodtype og se
om det passede. Jeg må indrømme, at jeg i det
stille bad en bøn til Gud om, at det måtte være
det blod som passede til hende. Der gik en 1/2
time - jo, det var hendes blodtype! Halleluja priset været Gud! Vi fik hende ud og afleveret
på afdelingen, og så kørte vi tilbage og kom til
Galila omkring kl 6 næste morgen.
Et vidnesbyrd fra en hverdag hvor vi får lov til
at regne med Guds hjælp, og hvor vi får lov til
også at opleve konkret bønhørelse. Et barn blev
reddet - og en mor blev reddet ved Guds hjælp!
DEN ÅRLIGE MISSIONÆR KONFERENCE
I slutningen af januar havde vi vores årlige missionær konference i Addis Abeba. Det var en
glæde at kunne tage imod 4 nye missionærer
i fællesskabet, men det er også nødvendigt
for til sommer rejser fire missionærer hjem deraf er de to danskere, hvilket jo betyder, at

jeg formentlig bliver den sidste DLM’er tilbage
i Etiopien. MEN jeg bliver ikke alene - vi er en
del af et større NLM fællesskab, og i Jinka har
jeg mange fine kollegaer. Vi havde nogle fine
dage sammen både menneskeligt og åndeligt. Et
af hovedtemaerne for dette års konference var
drøftelsen af vores nye strategi fra 2019-2024.
NLM ønsker fortsat at være tilstede i landet, men
med mere fokus mod øst mod den folkegruppe,
som der udgør majoriteten.
I forbindelse med valget til vores Etiopien komite
blev jeg igen valgt ind og endte med at blive
formand igen. Havde håbet på et lidt andet
udfald, men sådan blev det altså. Vi er bare 3
i udvalget. Lidt pudsigt er det faktisk at ingen
af os er udsendt af NLM, men det viser bare,
hvor stor integreringen blandt os missionærer
er - vi skelner ikke til organisationstilhørsforhold,
men vi udgør ét fællesskab, hvilket jeg ser som
en stor styrke. Jeg har haft et fri år, hvilket har
været godt. Håber at jeg så kan bidrage lidt i
de næste to år.
Ja, så blev det et lidt langt brev alligevel - tak til
de af jer som hængte på til det sidste. Håber det
så også har rodet lidt bod på, at der ikke kom
nogen jule/nytårshilsen fra mig i 2017!!
TAK for forsat medleven og ikke mindst forbøn
for mig og det liv Gud har givet mig her i Jinka.
TAK for jeres forbøn også for de mennesker
som jeg på den ene eller anden måde er omgivet af.
Må Gud velsigne den enkelte af jer!
Mange kærlige hilsener fra
Elisa
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Clara Marie Pedersen
Født den 16. oktober 1940.
Uddannet sygeplejerske på Silkeborg Centralsygehus.
Gift med Peter Pedersen.
Børn: David født 1971.
Lene født 1973.
Miriam født 1976.
Simon født 1980.
Udsendt 1972 af Apostolsk kirke til Zambia.

NYT FRA ZAM

BIA

KÆRE SMF VENNER!
En kortfattet update til jer som husker os og
beder for os.
Mere end en tiendedel af 2018 er allerede
historie. Vi lever for vækkelse af Guds Kirke
både i Zambia og Danmark og mange andre
steder. Der er stærke rapporter om, hvordan
talløse mennesker kommer til TRO på Jesus i
fjerne egne. (YWAM). Regeringen i Ukraine har
erklæret 2018 for »The Year of the Bible«, efter
en dag med bøn på et stadium i Kiev, hvor det
siges at alle kirker i Ukraine var repræsenteret
sammen med regerings repræsentanter.
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De største samlinger af ikke-troende Jøder i
Israel under Evangeliets stærke udfordring til
omvendelse og tro på Jesus som deres Messias
fandt sted i Kæsarea og et par andre steder i
2016 og 2017. Et stort antal Jøder gav deres
fremtid til Jesu herredømme. (Eurovision af David Hathaway) Det er ikke sket i den målestok
siden Apostlenes Gerninger blev skrevet. Noget
NYT er på vej for Guds Kirke mange steder.
Derfor er vi stadig i Zambia med forventning
om Guds undere.
Utallige kirker har haft faste og bøn i 3 uger i
januar måned i et fælles RÅB til Gud. Når vi kan
fristes til at lade os overvælde af alle de negative
kræfters spil, som flittigt videregives i medierne,
så skal vi huske, hvad Jesus siger: »Hveden og
rajgræsset modnes side om side indtil høsten
kommer«. Og det er de samme klimatiske forhold, som modner både hveden og rajgræsset.
Altså bliver skellet mellem Guds Riges udfoldelse
og fjendens fordærvelige virkekraft tydeligere,
som tiden går. Det er derfor vigtigt for os at have
fokus på det GUD GØR ud over jorden, og lade
det inspirere os til de handlinger, som kaldes
at »vandre i ånden«. Eller mere tydeliggjort på
hverdagsdansk i Galaterbrevet 5,25: »Da Guds
Ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge
Åndens vejledning«:
(fortsættes næste side)
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På den hjemlige front nyder Clara Marie og jeg at
bo og leve i vores dejlige hus, og ikke sjældent
har vi folk, som behøver nogle dages ro i bøn
og hvile, boende i vores gæstehus, »Peace«. I
sidste uge oplevede vi, at en enke, som er nabo
til os, kom hjem og spurgte Clara Marie om at
bede for hende, så hun kunne blive frelst. Det
gjorde Gud, og det kunne både ses og høres,
at der var sket et genfødelses- under. Igennem
længere tid var der opstået et vist venskab mellem Linda og Clara Marie.
Lene og Dale bor kun 15 min kørsel fra os i
Ndola, så vi har jævnligt kontakt med dem, og
vores lille datter-søn, ETHAN. Han er en livfuld
glad lille dreng som Mormor er glad for at passe
af og til.
Gud har svaret på nationens bøn om regn, og
i en regntid, hvor vi normalt ville være på ca.
1000 mm nedbør nu, og kun har nået godt det
halve, er det ganske forfriskende at have flere
dage med tordenbyger hist og pist.
Retssagen mod bestyrelsen i Lifeline er ikke
afsluttet endnu, selvom Maron Musamba døde
for nogle måneder siden. Hans familie har søgt at
trække sagen ud af retten, men deres sagfører
er en - skurk og vil måske søge at tvinge os til
at betale for ting, vi ikke har gjort. Tak for bøn.
Vi skal skrive med STOR glæde den dag vi er
ude af den klemme.

Bethel-sagen fandt sin afslutning sidste år, og
ACZ er næsten færdig med at betale den bod,
vi blev pålagt i Højesteret. Ganske urimeligt.
Retfærdighed og sandhed har trange kår. Mange
kirkeledere knyttet til ham Robert Bwalya blev
efterhånden klar over, hvor korrupt RB har
udviklet sig. Der er omkring ti menigheder, der
nu søger om fællesskab med ACZ igen. I denne
måned skal vi tale i to af disse menigheder på
invitation. Det er noget nyt. Hvordan det videre
vil udvikle sig, kan vi ikke vide endnu, men vi
kommer længst ved at tilgive og vise kærlighed
og så Guds Sande Ord, hvor døre åbner sig. Dog
med forsigtighed og visdom. Tak for forbøn.
Mange menneskers liv og evighed er på spil.
Der er omkring 25 elever på KBUC lige nu, og
jeg er i gang med tre dage om ugen af 2 timer, at
undervise i Romerbrevet og glæder mig meget
over det. Det er fornyende hver gang vi dykker
dybere ned i Guds Ord.
Der er ingen økonomisk overførsel fra Baluba
Valley Farm til KBUC i år, pga. dårlig indtjening på
farmen. Derfor er KBUC i en vanskelig økonomisk situation, som kræver vores (jeres) forbøn.
Vi tror på, at Gud stadig har uopfyldte planer
for Kaniki. Det kunne være derfor, vi oplever
stagnation og besværligheder på nogle områder.
Ikke ukendt, når Gud er ved at gøre noget nyt.
(fortsættes side 18)
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DAGSORDEN
DAGSORDEN FOR SMF ’S GENERALFORSAMLING
DEN 11. AUGUST 2018 PÅ HOTEL NYBORG STRAND
I FORBINDELSE MED SMF’S ÅRSMØDE
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
3. Beretning om SMF’s arbejde.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
6. Vedtægtsændringer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Birthe Dueholm og Hanne Groth Kristensen.
Hanne Groth Kristensen tager ikke mod genvalg.
8. Valg af revisor.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Således afskrift af vedtægternes § 7. A. stk. a.
Vedrørende indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen
Således afskrift af vedtægternes § 7. A. stk. b.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, SKAL være
formanden i hænde i skriftlig form, senest den 20. maj 2018. og skal offentliggøres i SMF
bladet nr. 3, inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen
NB: Forslag til bestyrelsesmedlemmer ønskes fremsendt til formanden 		
senest den 1. august 2018.

TEMA FOR ÅRSMØDET 2018
»SKAL VI STADIG GÅ?«
Et missionsfordrag ved Pastor Nikolaj Frøkær Jensen, Erritsø.
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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

.
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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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Næste weekend er vi på rejse i Nord-vest
Zambia og skal have møder både lørdag og
søndag. I marts er alle weekender optaget af
menighedsbesøg. To af de kirker, hvor vi aldrig
tidligere har tjent. I april er vi på en næsten 3
ugers tjeneste-rejse i Luapula provinsen, hvor
ACZ under ledelse af Henry Mumba har plantet så mange, mange menigheder de senere
år. Vi rejser fra sted til sted efter et program,
som lederne i den provins har lagt for os. Vi
glæder os, men det bliver formodentligt også
anstrengende.
I juli/august skal vi, om Gud lader alle detaljer
falde på plads, bl.a. økonomien, på en missions-

rejse til Botswana og Lesotho. I begge tilfælde
hovedsageligt i hvert lands hovedstad. Det er
tidligere elever fra KBC som er i frugtbart missionsarbejde, hvor de ønsker input fra deres
Mor og Far. Hvilken ære. Vi glæder os. Det bliver
en rejse på noget over 5000 km i vores egen
bil til en udgift på nær 10.000 kr. alt iberegnet.
Vi får sikkert nogle æresgaver til hjælp i menighederne, vi besøger. Men det meste må vi tro
Gud for. Også vores sikkerhed og helbred. Gud
har aldrig svigtet os.
Sendt med bøn om Guds velsignelse over jer,
den enkelte og over menighederne I repræsenterer. Og med kærlig hilsen - og om muligt
på gensyn i 2019.
Clara Marie og Peter Pedersen
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HILSEN FRA
FORRETNINGSFØREREN
Så er 2018 godt i gang. Der er opkrævet
kontingent, og de fleste har betalt, så tak for
det. Dog mangler der nogle, som jeg håber
betaler uden rykker, som jo er en ekstra
udgift. Jeg undrer mig bare over, at nogle
afmelder betaling uden at melde sig ud af
fællesskabet.
BLADE OG ADRESSER
Jeg undrer mig også over, at der er kommet
rigtig mange af Blad nr. 1 retur. Jeg har prøvet
at finde nye adresser og sendt nogle blade
afsted igen, men postvæsnet har stemplet
retur på bladet. Det medfører så, at når det
lander i en postsortering, bliver det sendt
direkte retur til mig. Skal jeg sende nyt blad
med ny adresse, er det ny porto. Jeg mangler
stadig mange e-mail adresser og telefonnumre, så det er svært at finde frem til nye
adresser, når bladet kommer tilbage.

Har man ikke modtaget bladet, kan det læses
på hjemmesiden. Det er også mulig, at bladet
bliver sendt direkte i indbakken på e-mail,
hvis det er et ønske. Derfor er det meget
vigtig at meddele adresseforandring, samt
e-mail og telefonnummer.
MOBILEPAY
Der er mulighed for at betale både kontingent og give en gave på mobilpay nr. 92900.
Ønsker man at gaven skal registreres med
skattefradrag, skriver man sit medlemsnummer, som står over adressen på bagsiden af
bladet eller cpr-nummer i beskedfeltet (det
skulle være sikkert), samt gave eller kontingent inden man afsender betalingen.
Jeg ønsker alle et velsignet forår.
Eva-Lene Sode Nielsen

TILFØJELSE TIL BEDELISTEN
På bedelisten for 2018 skal der lørdag under Dina Burgdorf (Cambodja)
tilføjes: Barn: Petra født 2016.

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

BED & ARBEJD
April »Her er jeg, send mig«
Esajas 6,8		
Johs. 6,44
Maj

»For han er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rig på troskab«
Joels bog 2,13		
2 Kor.1,3

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

