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nyt Fra caMbodia

kæRe SMF venneR!

nu har jeg så været i Cambodia i næsten 3 må-
neder - men mange ting er stadig nye, selvom 
der også begynder at være en hverdag i et land, 
som er smukt og utroligt varmt med meget 
smilende mennesker. 

Lige nu er jeg startet med sprogtræning og in-
troduktion, mens jeg bor i Siem Reap. Hvis man 
ikke ved ret meget om Cambodia, så er det her, 
at Angkor Wat ligger, og som er en af de helt 
store turistattraktioner i Syd-øst-asien. Angkor 
var verdens største by omkring 1200-tallet, og 
der er meget, som endnu ikke er udforsket, da 
det har været skjult i junglen, men også i dag er 
det et fantastisk syn. 

Men hvordan er hverdagen? Ja min hverdag er 
lige nu, at jeg bor i et andet missionærpars hus, 
mens de er i danmark på orlov. Her følger også 
et par frynsegoder med ved det, at jeg har en 
hushjælp, som er kendt, men også udfordringer 
med et par hunde, som ikke altid vil, som jeg vil. 

Cambodianerne spiser gerne ris morgen, 
middag og aften, men der kommer jeg til at 
mangle mit brød til morgenmaden, så jeg bager 
selv brød til morgenmaden. Så tjekkes mails, 
Facebook, lidt aviser - både fra Cambodia og 
danmark, for resten så skal hundene og katten 

også lige have lidt mad. Så er det tid 
til at øve Khmer (sprog) men med 
nogle pauser ind i mellem. Frokost, 
som ofte er rester fra aftensmaden 
dagen før, da min hushjælp er me-
get optimistisk mht. min appetit. En 
eller anden form for afslapning lige 
efter frokost - fx at se den store 
bagedyst. Genopfriske lidt ord igen 
og så har jeg sprogtræning ca 6 
gange om ugen om eftermidda-
gen med gennemgang af nye ord 
og deres latter over, at jeg ikke 
kan sige tingene rigtigt på Khmer. 
Cambodianerne er generelt et 
meget smilende folk. Omkring 
kl. 16 kommer min hushjælp og 
sørger for de praktiske ting samt 
laver aftensmad. det er så lidt for-
skelligt, hvad der sker om aftenen. 

(fortsættes næste side)
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Sproget er nok den største udfordring for mig 
lige nu - ved det at Khmer er svært, og det 
ikke ret gerne vil sidde fast. når vi har træning, 
og jeg skal forstå, hvad der bliver sagt, skal der 
tales ekstremt langsomt. Jeg er stadig glad bare 
jeg kan fange enkelte ord. Sætninger i helhed 
er svært, særligt hvis jeg ikke ved hvilken sam-
menhæng det er i. 

til gengæld er det dejligt at komme i den lo-
kale kirke, også selvom jeg kun forstår enkelte 
ord, men der er ingen tvivl om, at man er 

velkommen, fx ved at skrifthenvisninger i løbet 
af gudstjenesten også står på engelsk. Og der 
smiles/grines lidt, når jeg siger »farvel« i stedet 
for »goddag«.

Vi har også et dejligt fællesskab i LM-flokken, 
hvor vi i Siem Reap alle bor på samme vej 
(missionærer og volontører), så det var let at 
invitere til morgenmad, da Anders (volontør) 
havde fødselsdag eller en filmaften. Og så er det 

(fortsættes side 13)
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ekstra dejligt, når vi alle kan være sammen med 
gruppen fra Phnom Penh, hvilket vi oplevede 
ved vores missionærkonference i oktober. 

Og så har jeg slet ikke fortalt noget om LMs 
arbejde her i landet, men det skal I nok få en 
anden gang, for der er meget at fortælle, da Gud 
gør mægtige gerninger her, fx sundhedsarbejdet 
i Fjendeskoven. Lige denne gang blev det meget 
om mig og min opstart. Og i den sammenhæng 
er det godt at vide, at jeg er i Guds hånd og er 
omsluttet af forbøn, for det har jeg brug for. 

Mange hilsner med Es.60, 19+22: Solen er ikke 
længere dit lys om dagen, det er ikke månen, 
der lyser for dig om natten; men Herren skal 
være dit evige lys, og din Gud er din herlighed…
Jeg er Herren, jeg vil fremskynde det, når tiden 
er inde.

Hilsen Lisbeth Reuss-Schmidt

(fortsat fra side 8)

Forbøn:

• Sprogmirakel til at lære Khmer.

• De kristne i Cambodja.

Tak	for:

• Jeg er blevet taget utroligt godt imod af alle.

• Gud viser sin tilstedeværelse i den kristne   
 kirke her.

Følg også gerne med via bloggen: lisbethreuss.
wordpress.com og se mere om LMs arbejde i 
Cambodja på DLM.dk. Jeg kan også kontaktes 
via lisbethreuss@gmail.com
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