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2 er den 27. august 2018.
DEADLINE TIL NÆSTE BLAD

Jeg ved hvilke planer jeg har lagt for jer, 
siger Herren, planer om lykke, ikke om 

ulykke, om at give jer en fremtid og et håb 
(Jer. 29,11). 

Vi ved at alt virker sammen 
til gode for dem der elsker Gud 

(Rom. 8,28 a).

For Hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til 
gode gerninger, som Gud forud har lagt til 

rette for os at vandre i 
(Eff. 2,10). 

ANDAGTSUNDHEDSPERSONALETS 
MISSIONSFÆLLESSKAB
www.smfdanmark.dk
Bladet sendes gratis til alle kontingent- 
betalende medlemmer af SMF.
Medlemskontingent: 250 kr. for enkelt 
personer og ægtepar 350 kr. pr. år.
Udkommer 5 gange årligt. 
Oplag: 575 stk. ISSN 1604-1143.
Forside: Helmer Breindal. 
Tryk: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.
Adresseændringer bedes meddelt for-
retningsfører Eva-Lene Sode Nielsen.

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 sundhedsperso- 
 nale (SMF-missionærer og -volontø- 
 rer), der udsendes til evangeliseren- 
 de 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.

Sekretær Kirsten Højgaard, 
Vesterlundvej 84b, 
8600 Silkeborg. Mobil: 61 75 73 02

Hanne Groth Kristensen
Bag haver 7 2.th., 3400 Hillerød
Mobil: 21 84 19 85 

Inger Holmgaard
Brovej 13, 8800 Viborg
Mobil: 26 71 20 52

Susanne Pedersen
Silkeborgvej 14, 8766 Nr. Snede
Mobil: 31 13 03 26

SMF´s bankkonto 1551-1002864
Mobilepay nr. 92900 
Giro nr. 1002864

Det er nogle herlige ord fra Gud, som vi må tage til os og 
leve efter. 
Det har været fantastisk at se den forandring, der er sket 
med de gadebørn og andre fattige børn og unge, som bliver 
hjulpet til et bedre liv igennem det arbejde, som foregår ud 
fra New Life Africa International i Kenya.
Ud over mad, tøj, uddannelse, omsorg og kærlighed, så er 
det allervigtigste, at vi kan fortælle disse børn og unge, at Gud 
har gode planer om fremtid og håb for den enkelte af dem.  
Det betyder rigtig meget ikke mindst for mennesker, som har 
følt sig forkastet, sat til side og ikke regnet for noget at vide, 
at der er en Gud, som elsker dem, og der er mennesker som 
vil dem noget godt. 
Det er livsforvandlende for os alle, uanset hvordan vi er vok-
set op og hvilken baggage vi har med os fra vores barndom. 
Vi kan alle blive udsat for kriser I vores liv.
Jeg har ofte undret mig over Israelitternes manglende tro 
og deres utilfredshed under deres vandring i ørkenen, selv 
kort tid efter at de lige have oplevet Guds store mirakler og 
indgreb på fantastisk vis, som beviste Hans omsorg for dem.
Dog har jeg set, at vi som kristne nogle gange opfører os på 
lignende måde:
Hvor mange gange har vi ikke oplevet Guds trofasthed og 
indgriben, som skulle give os tro til at gå igennem vanskelige 
tider uden at tabe modet. 
Men når de vanskelige tider kommer, klager vi måske og siger: 
Gud hvorfor skal jeg/vi gå igennem denne svære tid ? Måske 
vi endda tvivler på Gud trofasthed, selvom vi kort forinden 
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har haft stærke oplevelser og set, at Gud har 
al magt i himlen og på  Jorden og altid vil være 
trofast mod dem, som stoler på Ham. 
Det fantastiske er, at selvom vi tvivler eller klager 
og går igennem kriser i vore liv, så bliver Gud 
ved med at være trofast og elske os. 
For mig personlig har det sidste års tid været 
en svær tid, hvor jeg har gennemgået mange 
kampe,  men også oplevet Guds enorme tro-
fasthed og kærlige omsorg for os. 
Jeg har været igennem en stress og udbrændt-
hed, som jeg aldrig har oplevet før, og det var 
ved at tage modet fra mig.
Vi har været igennem en stor omlægning i vores 
liv, både med hensyn til arbejdet i Kenya, men 
også den store omstilling med at skulle bo i 
Danmark igen efter at have arbejdet og boet 
24 år i Kenya.
Men tak og lov - ved Guds hjælp og mange 
venners opmuntringer har det hele vendt sig, 
og jeg har nu mere tro og mod på fremtiden 
end nogensinde før. 
Min kone Susanne og jeg har personlig oplevet, 
hvordan Gud kan lade alle ting samvirke til bed-
ste for os, som tror på ham. 
Vores tro er blevet styrket, og vores kærlighed 
til Gud er vokset. 
Gud har lagt alt tilrette, så vi har fundet et godt 
sted at bo i Danmark og dermed være tættere 
på vores store familie, som stadig vokser.
For første gang i de 16 år, vi har haft børnebørn, 
har vi haft mulighed for at følge et barnebarn 
fra det bliver født og se det vokse og udvikle 
sig måned for måned.
Det samme får vi mulighed for ved vores 8. 
barnebarn, som kommer til verden i juni måned. 

Vi får vores hjem og base i Aalborg, men med 
korte missionsrejser til Kenya for at tilse arbej-
det og opmuntre de 65 medarbejdere i NLAI, 
og ikke mindst lederne, som står med større 
og større ansvar. 
Samtidig kommer vi til at fortsætte med mø-
derejser i Danmark og de andre lande, som vi 
plejer at besøge under vores møderejser og 
fortælle om arbejdet og inspirere til mission og 
andet, som Gud lægger på vore hjerter. 
Igennem det sidste års tid, hvor vi har opholdt 
os mest i Danmark, har vi oplevet Guds store 
trofasthed for arbejdet med de ca. 800 børn og 
unge, som igennem New Life Africa International 
i Kenya får uddannelse og mad. 
Samtidig har vi færdiggjort byggeriet af et nyt 
hjem for ca. 80 hjemløse og fattige drenge, og 
Gud har sørget for alle midler til byggeriet samt 
inventar og udstyr. 
Vi er nu i gang med en brøndboring, så vi kan 
have nok vand til alle disse faciliteter med 700 
personer hver dag.
Disse behov har Gud også sørget for at dække 
igennem mennesker, som ofrer af deres mid-
ler i kærlighed til alle disse børn og unge, som 
derigennem får mulighed for et nyt håb for 
fremtiden. 
Jeg håber og beder om at dette lille stykke, kan 
være til opmuntring for ikke mindst dig, som 
oplever en svær tid i dit liv og give dig ny tro og 
mod på fremtiden. 
Gud er god og trofast og Hans kærlighed 
varer evindelig. 

De kærligste hilsner
Leif Madsen 
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
 

Jytte Andersen
Født 30 marts 1964.
Uddannet sygeplejerske fra Århus   
Amtssygehus 1989.
Gift med Preben Andersen, IT-programmør 
fra EDB-skolen.
Børn: Kristian 1996, Laura 1994, Line 1992
Udsendt af Sømandsmissionen til Grønland 
22 september 2016 som bestyrerpar på 
Hotel Sømandshjemmet i Sisimiut.

NYT FRA GRØNLAND

KÆRE SMF VENNER!

LIVET PÅ SØMANDSHJEMMET I SISIMIUT

Nu er det vist på tide, at I får en hilsen herfra 
os i det høje nord.

Vi har det godt. Vi oplever, at Gud passer på os. 
Vi er halvvejs i vores tid i Sisimiut og vil prøve at 
gøre midtvejsstatus. 

Vi er blevet meget afhængige af Gud. Det er no-
get af det, vi har oplevet som meget berigende 
for os. Tidligere har vi ikke på samme måde 
haft den følelse. 

I Aarhus kørte vores liv på skinner. Vi havde 
det, vi havde brug for. Vi tog på arbejde, og vi 
kom hjem igen uden de helt store bekymringer. 
Dagen og morgendagen var rimelig forudsige-
lige. Her i Sisimiut har vi lært at tage én dag ad 
gangen. Og nogen gange må vi nøjes med at 
tage et øjeblik ad gangen. Én af udfordringerne 
her er den grønlandske arbejdskultur/-moral, 
som vi har svært ved at forstå og acceptere. 
Vores grønlandske medarbejdere er alle på 
timeløn. De stempler ind, når de møder, og de 
stempler ud, når de går. Selvom vi synes, vi har 
gode relationer til alle vores medarbejdere, er 
det ikke altid, vi kan regne med dem. Vi har i 
vores tid her et par gange været ude og lede 
efter en medarbejder, som ikke mødte op, og 
som vi ikke kunne få kontakt med. Vi har også 
oplevet, at en medarbejder er blevet væk og 

(fortsættes næste side)
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først på tredje dagen fortæller han, at han har 
fået nyt arbejde. Det er frustrerende, når vi skal 
have en vagtplan til at hænge sammen, og vi ikke 
er blevet varslet.Vi har mange gange oplevet, at 
der samme dag stod en ny medarbejder klar, 
som var villig til at arbejde hos os. På den måde 
har vi oplevet Guds store omsorg for os.

Vi er en travl arbejdsplads. Både på hoteldelen 
og i cafeteriet. Nogen gange har vi syntes, at vi 
kun nåede at tage ansvar for den daglige drift og 
ikke nåede diakoni-/missionsdelen. Vi prøver at 
være synlige på Sømandshjemmet, selvom der 
også er mange administrative opgaver, der skal 
nås. Vi nyder at snakke og lytte til vores gæster. 
Vi vil gerne SE dem. Vi har fået rigtig mange 

relationer i Sisimiut. Vi kender mange, og vi er 
kendte. Vi er jo »Sømandspræsteparret«. Vi får 
mange gode snakke også om åndelige ting.

Det har været en stor hjælp for os, at vi har fået 
en souschef. Dels kan han aflaste os, så vi kan 
holde fri hver anden weekend. Dels har vi givet 
ham ansvaret for de udadrettede aktiviteter 
med havnebesøg, besøg på Gertrud Rask Minde, 
som er børnehjemmet, Anstalten (fængslet), 
Alderdomshjemmet mm. Det giver os en ro at 
vide, at de ting, vi ikke når, når Simon.

Vi har fortsat brug for forbøn. Tak om I vil bede 
om fortsat energi og gejst til arbejdet her. Noget 

(fortsættes næste side)
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af det, vi helt konkret arbejder med lige nu, er 
fremtidsplaner for Sømandshjemmet. Hvad skal 
der ske de næste 5, 10 og 20 år? Både i bygnin-
ger men også i diakoni og mission.

Snart bliver det sommer, og vi glæder os også 
i år til at lave »Sommersjov for børn i Sisimiut«. 
Det blev et hit sidste år. Vi oplevede så megen 
glæde og positiv respons på arrangementet. 
Mange nye relationer blev skabt, og mange 
tog deres første skridt over dørtærsklen til 
Sømandshjemmet. 

Hvis I vil lave indsamling eller donere penge 
til vores arbejde, kunne det være specifikt til 
Sommersjov. Men vigtigst: Bed om, at vi igen til 
sommer må nå nye mennesker i byen.

Noget af det, der giver os energi, og hvor vi også 
mærker Guds store omsorg for os, er når vi får 
så mange positive tilkendegivelser fra de folk, vi 
er i blandt i byen. Vi sender takken videre til Gud, 
som har kaldet os til at være her i en periode. 

»Var det mig, du mente, Herre, da du bød: Gå 
ud til alle! Var det mig, som skulle bringe verden 
bud om liv og håb?«

Naturen er helt unik her i Sisimiut. Lige nu har 
vi flere lyse timer end i Danmark. Vi bruger na-
turen flittigt, både for at få luft, energi og lys og 
skønne oplevelser. Gud har skabt området her 
helt unik. Vi er taknemmelige over, at vi er her.

Mvh. Jytte og Preben Andersen
Bestyrere på Sømandshjemmet i Sisimiut
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NYT BESTYRELSESMEDLEM
METTE BJERREGAARD KRISTENSEN

Tilbage i 1994 var jeg volontør i Sierra Leone 
hos missionærfamilier, der arbejdede på en 
sundhedsklinik, hvor jeg også fik indsigt i det 
arbejde. Der startede et kald for mig til at 
arbejde i Afrika. Jeg valgte at tage hjem og 
starte på sygeplejestudiet for at kunne følge 
det kald. Under mit studie i Aarhus fik jeg 
kendskab til SMF og valgte at blive en del af 
kredsen i Aarhus. De fleste andre i gruppen 
var en del ældre end mig, men jeg mødte 
kvinder som gav den unikke kombination 
af sygeplejefaglighed og erfaring/interesse 
for missionsarbejde rundt omkring i verden. 
Samtidig kunne jeg her følge andre udsendte 
og få et nært kendskab til livet som udsendt 
missionær og være med i et unikt forbøns 
fællesskab. Jeg er fortsat en del af gruppen 
i dag - med mange af de samme erfarne og 
trofaste sygeplejersker som dengang. 
Jeg blev færdiguddannet sygeplejerske i 2000 
fra Aarhus sygeplejeskole og efter et smut til 
Tanzania med min mand, arbejdede jeg et 
par år i København på henholdsvis Bispebjerg 
hospital og Gentofte sygehus, og vi havde vo-
res faste tilknytning til Emdrup kirke. 
I 2003 blev min mand Simon og jeg udsendt 
af Danmission til Madagaskar, hvor vi arbejde-

P R Æ S E N T A T I O N

de i den Malagassiske Lutherske Kirke frem 
til 2013, hvorefter vi flyttede til Tanzania, fort-
sat som udsendte af Danmission. Vi boede i 
Arusha frem til foråret 2017. Undervejs har vi 
fået en søn, Samuel som bliver 7 år til som-
mer. Jeg har desuden lagt en masteruddan-
nelse i International Sundhed til min uddan-
nelse. Mit arbejdsliv ude har handlet meget 
om primærsundhed, hiv og aids, projektle-
delse og projektansøgninger, undervisning, 
rådgivning, palliativ pleje mm. 
Under vores år som udsendte missionærer 
har jeg været tilknyttet SMF kreds både i Aar-
hus og i Hillerød samt deltaget enkelte gange 
på årsmødet. Den omsorg og medleven, vi 
har oplevet derigennem, har været helt unik 
- og har givet os noget, som ingen andre i vo-
res bagland har kunnet give os. SMF gav mig 
også mulighed for at søge og bruge midler til 
noget af vores arbejde - det var til stor hjælp 
og gavn. 
I foråret 2017 flyttede vi til Danmark og har 
bosat os i Aarhus. Min mand arbejder for 
Promissio, og jeg startede først som hjem-
mesygeplejerske og er nu ved at arbejde 
mig ind i andre arbejdsopgaver samme sted 
i kommunen, der handler om borgernær sy-
gepleje, borgeroplæring og dokumentation. 
Vi føler os fortsat nye i Danmark og er stadig 
i perioden, hvor vi skal finde ud af at høre 
til her. Det tager forventeligt lidt tid efter så 
mange år ude. Vi nyder dog vores praktiske 
og velplacerede rækkehus og den lille have 
i udkanten af Aarhus. Hjemligt er det også 
at kunne mødes med SMF kredsen her i 
Aarhus igen, hvor fællesskabet, og det vi 
mødes om fortsat, er unikt. 

Mette Bjerregaard Kristensen
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HILSEN FRA FORRETNINGSFØREREN
Vejret er nu underligt i det danske rige. I 
påsken var det frost og sne, 2 uger efter var 
det varmere sommer end vi oplevede i hele 
2017 og ugen efter sommer kom efterår, 
med regn, rusk og visne blade over det 
hele. (Vi har en kæmpe bøgehæk, der ikke 
er færdig med at fælde). Hvor er det godt, vi 
også tilhører et rige, der ikke er omskifteligt. 
I Guds rige er der ro og tryghed. I SMF er vi 
så privilegerede at være med i det store rigs 
fællesskab, hvor hverken vejr eller holdnin-
ger skifter. Hvor vi må bære hinanden frem 
i bøn med omsorg og tro, at Gud ser alt og 
tager sig af alt.

REGNSKAB 2017
Så er 2017 regnskabet offentligtgjort. Som 
revisoren sagde, så ser det ikke godt ud. Der 
er et underskud på næsten 150.000 kr. Det 
kan måske kaldes dårlig forvaltning, men set 
ud fra et missionsperspektiv, så er det god 
forvaltning. Der er gået mange penge ud til 
hjælp og støtte, der hvor behovet er, og det 
er jo det SMF er sat i verden for. Vi har da 
også stadig lidt på kistebunden, men det går 
jo ikke i længden. 

FREMTID
Tak til alle jer trofaste medlemmer, støt-
ter og forbedere. Det er også jer, der skal 
være SMF’s fremtid. Bestyrelsen er inde i en 
proces, hvor der er mange overvejelser om 
fremtiden. Der vil forsat være behov for SMF, 
selvom vilkårene er anderledes nu, end de 
var for år tilbage. Hvordan kan SMF så tilpasse 
sig de nye vilkår? Det er udfordrende, men 
også spændende.  Det vil være rigtig dejligt, 
hvis der kom input fra jer medlemmer med 
inspiration og gode ideer. Hvordan kan i 
forstille jer SMF i fremtiden? Lad endelig høre 
fra jer, det vil være dejligt. 

Årsmøde programmet findes i dette blad. 
Temaet er »Skal vi stadig gå?«. Er der stadig 
behov for mission? Et stort spørgsmål der 
også kigger fremad. Håber vi bliver rigtig 
mange i år, der kan dele tanker og bøn i 
forhold til det spørgsmål. Vi glæder os til 
at se jer.

Mange hilsner
Eva-Lene Sode Nielsen

8
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Indbydelse til 
SMF årsmøde 

11. - 12. august 2018
på Nyborg Strand

Tema: 
»Skal vi 

stadig gå?«
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SMF Årsmøde 2018
Tema: »Skal vi stadig gå?«

Program

Lørdag den 11. august
kl.   9.30 - 10.00:  Kaffe og rundstykker.

kl. 10.00 - 10.10: Velkommen til årsmøde ved formanden.

kl. 10.10 - 10.30:  Andagt ved Inger og Arne Holmgaard:     
  »En levende flamme tændes«.

kl. 10.30 - 11.45: Generalforsamling. 

kl. 12.00 - 13.00: Frokost. 

kl. 14.00 - 15.00: Missionsforedrag: SKAL VI STADIG GÅ?    
  ved sognepræst Nikolaj Frøkjær Jensen, Erritsø.

kl. 15.00 - 15.30: Kaffepause.

kl. 15.30 - 17.00: Missionærerne fortæller. 

kl. 18.00:  Festmiddag.

kl. 19.30 - 21.30: Festaften - dessert og kaffe i salen. 
  »Kirke på vej« ved Nina Leinum, Karlslunde Strandkirke.
  Sang og indslag ved Nina Leinum.

Søndag den 12. august 
kl.   9.00:  Offer og altergangsgudstjeneste
  ved pastor emeritus Lindvig Osmundsen, Ikast.

kl. 10.15 - 11.30: Missionærer fortæller.

kl. 11.30 - 12.15:  Pastor emeritus Lindvig Osmundsen, Ikast:
  »Mission i Danmark blandt afviste asylansøgere«.

kl. 12.15 - 12.30: Tak for i år ved formanden.

kl. 12.30 - 13.30: Frokost.
  Afrejse. 

TAK FOR I ÅR.

Årsmødebureauets åbningstid:
Lørdag kl.  17.30 - 18.00   
Søndag kl. 11.30 - 12.00
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Tilmeldelse til SMF’s årsmøde på 
Nyborg Strand 11. - 12. august 2018

Medlemsnr.:      (Se venligst bagsiden af SMF-bladet) 

Navn: 

Adresse:     Postnr. og by: 

Telefonnummer:    Fødselsår:

Jeg er:  ❏ aktiv missionær ❏ tidligere missionær
 

Klasse A: 4-5 sengs værelser med bad/brus og toilet 1.324,00 kr. 
Klasse B: 3 sengs værelser med bad/brus og toilet 1.373,00 kr. 
Klasse C: Dobbeltværelse med bad/brus og toilet 1.450,00 kr. 
Klasse D: Lille enkeltværelse med bad/brus og toilet 1.448,00 kr. 
Klasse E: Stort enkeltværelse med bad/brus og toilet  1.642,00 kr. 

Ovennævnte priser dækker overnatning, forplejning, lokaleleje og mødeafgift.

Jeg foretrækker værelsestype: 

Kan dette ikke fås, da:  

Vil eventuelt dele værelse med:

Ønskes specialkost: 
 
Priser for delvis deltagelse: 
Lørdag: kl. 10.00:  Velkomst kaffe/te med rundstykke 60 kr.
Lørdag: kl. 13.00:  Frokost med isvand og kaffe 200 kr. 
Lørdag: kl. 15.30:  Kaffe/te med kage 60 kr.
Lørdag: kl. 18.30:  Festmiddag med 2 retter i restaurantlokale samt dessert og 
 kaffe i salen 260 kr.
Søndag: kl. 12.00:  Frokostbuffet inkl. isvand og kaffe 218 kr.  
Søndag: kl. 15.00:  Kaffe/ te med kage 60 kr.
Isvand er inkluderet, øvrige drikkevarer er på deltagernes egen regning.
Lokale og mødeafgift pr. dag 90 kr. 

Ønskes overnatning fredag til lørdag og eller søndag til mandag bestil via SMF. 
Pris for årsmødet uden overnatning: 1.038 kr. 

Tilmeldelse pr. brev til Eva-Lene Sode Nielsen, Gl. Bøvlvej 9, 7260 Sdr. Omme
eller mail: kontor@smfdanmark.dk 

Sidste frist for tilmelding den 15. juli 2018. 
Evt. afmelding kan ske til ovennævnte adresse eller på tlf. 51 86 87 87.
Afmelding senere end den 6. august 2018 må man regne med at skulle betale for 
hele opholdet.
Ved ønske om deltagerliste inden årsmødet oplys venligst mailadresse.
Betaling for årsmødet afregnes efter årsmødet via bank. 
Regning for deltagelse udleveres på årsmødet. 
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Peter og Søren før afgang fra Eldoret.

 
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 KENYA

KÆRE SMF VENNER!

Mange varme hilsner fra Kenya, hvor vi nu har 
den varmeste tid på året. Det nyder vi, selvom 
det også er tørt og støvet. 

Nogle få dage før juleferien tog vi alle vore 
medarbejdere ud på en udflugt ca. 45 min kørsel 
fra Eldoret, hvor der er en fantastisk udsigt ud 
over dalen, og hvor vi alle fik rigtig god mad til 
en meget rimelig pris i en restaurant på stedet. 
Alle var begejstrede.

Vi har det godt og er meget taknemmelige for 
et godt helbred, hvilket for os ikke er en selv-
følge. Mange har det svært. Der sker frygtelige 
ting i verden, og det fortæller os én ting: Vi må 
forberede os på at møde Gud.

En af vore medarbejdere, Isaac, har netop mi-
stet en bror, som døde i en motorcykelulykke. 
Vi ved ikke, hvor mange der hvert år dør ved 
motorcykelulykker i Kenya, men det er mange! 
Motorcyklister har mange gange ikke kørekort, 
kører uden hjelm, og de kører generelt som det 
»passer dem«. Som bilist føler man, at man skal 
have øjne både foran og i nakken...

For Isaac på 29 år er tabet af hans bror ekstra 
tragisk, da han for et par år siden mistede både 
en bror og en søster, da de begge fik strøm 
igennem sig. De var 7 søskende. Nu er de kun 
4 tilbage.

Men som nævnt fortæller det os én ting: Vi må 
forberede os på at møde Gud. Det er også 
dette, der brænder i os, når vi arbejder med 
kirkebyggeri. At mennesker må være klar til at 
møde Gud.

TILSYN BYGGERI AF MISSIONSHOSPITAL 
TURKANA

For et par år siden hjalp vi med tagkonstruktio-
ner til en del bygninger til et missionshospital i 
Turkana. Den canadiske sygeplejerske og mis-
sionær Deborah, som i flere årtier har arbejdet 
på en klinik deroppe, står for hele projektet. 
Hun bad for nogle uger siden Søren komme 
derop for at se, hvordan en lokal håndværker 
har arbejdet videre på bygningerne. Og så bad 
hun om hjælp til nogle detaljer.

Vi var blevet opfordret af vores kenyanske 
bestyrelse til en gang imellem at gøre noget 
særligt for vore medarbejdere for at vise at 
vi værdsætter dem, så de også oplever glæde 
ved arbejdet.
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Hun betalte for, at en af vore venner Peter, en 
tysk missionær fra Eldoret, som har et lille fly, 
fløj Søren derop. Derved kunne han tage af sted 
fra Eldoret om formiddagen og være tilbage 
sidst på eftermiddagen igen. Ellers ville det have 
taget flere dage.

Den lokale håndværker havde gjort et rigtig godt 
arbejde. Og missionshospitalet bliver ifølge myn-
dighederne det flotteste i hele Turkana, som er 
et område på 68.680 km2 (til sammenligning er 
Danmark på 42.924 km2). Hospitalet bliver taget 
i brug i april, og da kommer det til at hjælpe 
titusinder af mennesker. Det var glædeligt at se, 
hvor godt et arbejde den lokale håndværker 
havde gjort.

DRAMA OMKRING FORSINKET BAGAGE

Da vi ankom til Nairobi efter vores tur til Dan-
mark i julen var ét stk baggage ikke kommet 
frem. Tasken indeholdt ret kostbare og meget 
vigtige reservedele til en maskine.

De var bestilt først i november og var med nød 
og næppe kommet frem til butikken i Danmark, 
lige inden vi skulle rejse tilbage til Kenya den 4. 
januar.

Selvom vi havde fået at vide både mundtligt 
og skriftligt, at den ville være fremme i Nairobi 
næste dag, fik vi 4 dage senere en foruroligende 
besked af kontoret, der havde med forsinket 
bagage at gøre: De vidste ikke, hvor tasken 
var. Senere fik vi at vide, at den HAVDE været i 
Nairobi, men nu var den væk!

Da gik vi i bøn, og blot få minutter senere rin-
gede telefonen, og vi fik at vide, at tasken stod 
klar til afhentning i Eldoret Lufthavn. Det tog vi 
som et bønnesvar!

Manden i lufthavnen havde undret sig over tas-
ken, der var opbevaret på hans kontor. Han kom 
til at se, at der også var et telefonnummer på 
adressesedlen, og derfor ringede han! Hm… 
Vi var taknemmelige over, at vi kunne hente 
tasken, men der var vist noget galt med admi-
nistrationen af forsinket bagage…

Søren, Deborah 
og den lokale 
håndværker på 
en af syge-
stuerne.

Kommende 
brugere af 

missions-
hospitalet?

En af kirkerne i 
Turkana, hvor vi 
for nogen tid siden 
hjalp med tagkon-
struktionen.

En del af 
hospitalsområdet.

Søren og Deborah.
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PRÆSIDENTVALGET

Som de fleste af jer nok ved, havde vi præsident-
valg i august sidste år samt omvalg i november, 
hvor præsidenten vandt stort, da oppositions-
lederen havde opfordret sine tilhængere til at 
boykotte valget.

Den 30. januar ville oppositionslederen så svær-
ges ind som folkets præsident, selvom præsi-
dent Uhuru Kenyatta allerede var sværget ind… 
Der var ikke så stor opbakning ved denne ce-
remoni, som oppositionslederen havde håbet, 
og de andre toppolitikere fra oppositionen var 
da heller ikke til stede ved ceremonien. Nogle 
få blev arresteret, men ellers har freden været 
bevaret. Og man har stort set kunnet bevæge 
sig rundt i landet, som man plejer.

BYGGERI KUNNE HAVE ENDT  
MED KATASTROFE

Siden sidst har vi bl.a. hjulpet en menighed i 
udkanten af Eldoret med en tagkonstruktion til 
en større kirke.

konference, havde de også brug for mere plads. 
Men de kom ikke videre med byggeriet, som gik 
helt i stå, da ingen havde tro for byggeprojektet. 

2 af vore medarbejdere begyndte at komme i 
menigheden og spurgte menighedens ledelse, 
hvorfor de ikke kom til os for at få hjælp.

Det gjorde de så. Og menigheden fik tro for 
projektet.  Da Søren i december kørte derud 
med vores lastbil og et par medarbejdere for 
at starte arbejdet, så Søren, at de 4 søjler var alt 
for tætte på skel. Derfor måtte søjlerne flyttes. 

Da Søren og vore medarbejdere rørte ved 
søjlerne, fandt de endvidere ud af, at de var 
helt løse! Det var ekstremt dårligt lavet til trods 
for at entreprenøren havde fået 20.000 kr. for 
at cementere de 4 søjler ned. Det kunne have 
endt med en katastrofe, hvis det oprindelige 
byggeri var fortsat.

Lederne siger, at den nye bygning vil virke mere 
attraktiv på mennesker i området, og derfor tror 
de at menigheden vil vokse, ligesom de bedre 
faciliteter også giver dem bedre mulighed for at 
række længere ud til mennesker. Lederne siger 
også, at kirken vil blive brugt til at møde både 
menneskers åndelige og fysiske behov, idet 
menigheden også hjælper forældreløse, enker 
og fattige med mad, tøj og midler.

3 KIRKER I TURKANA I FEBRUAR

Her i februar har vi haft 4 medarbejdere i Tur-
kana for at rejse tagkonstruktioner til 3 kirker i 
landsbyerne Morongor, Nagis og Loyoro. På vej 
dertil sad den lejede lastbil desværre fast i san-
det. Dog ikke et flodleje. Men det tog 7 timer, før 
lastbilen kom fri.  Ret frustrerende. Heldigvis er 

mange kenyanere 
udstyret med en 
stor portion tål-
modighed.

Menigheden startede efter at præsten i en pe-
riode havde bedt og fastet og følt sig ledet af 
Gud til at begynde med personlig evangelisation 
(venskabsevangelisation) i området, og derefter 
blev menigheden dannet.

Det er 3 år siden menigheden cementerede 
4 søjler ned til en ny og større kirke, da deres 
gamle trækirke var for lille og af ringe standard. 
Da menigheden er vært for en årlig international 

(fortsættes 
næste side)
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De 2 af stederne samledes de i en midlertidig 
lerklinet kirke, som begge steder var blevet 
for lille.

Det tredje sted havde de en blikkirke, som 
også var blevet for lille. Tømmeret i blikkirken 
er angrebet af termitter, og desuden er blik-
kirken, som menighedens leder siger, »bygget 
på sandet« og den er tæt på at falde sammen.

Den lerklinede kirke i Moroongor.

(fortsættes side 18)

Når vore medarbej-
dere er i Turkana 
er forholdene oftest 
meget primitive. Her
sov de i den gamle 
kirke på bænke med 
en hel tynd måtte 
ovenpå.

Og han fortæller endvidere, at menigheden 
fokuserer på at hjælpe dem med særlige behov 
og hjælper bl.a. med skolepenge til forældreløse, 
som også får anden støtte. Enker får hjælp til 
mad og andre behov.

»Toiletbygningen« i Loyoro. 
Det gode er, at der 

er godt med frisk luft.

I Morongor har de også planer om at starte 
en børnehave samt at skabe et hjem for for-
ældreløse.

Præsten fra Nagis siger: »Nu hvor vi har en ny 
og større bygning, så vil endnu flere modtage 
frelse i Jesus Kristus«.

Under træet på bil-
ledet her samles

en børnehave, som 
menigheden i

Loyoro allerede 
har startet. Det er
også her, der om 

søndagen bliver
holdt søndagsskole 

for børnene.

I skrivende stund har vi fået lagt de fleste tag-
plader på udvidelsen af værkstedet. Det føles 
som lidt af en milepæl, og vi takker Gud for, at 
vi er nået hertil. Og så sætter vi fortsat vores 
lid til Gud.

Det gør en kæmpe forskel for menig-
hederne, at de nu har fået et større og 
bedre sted at samles.

En glad mand, som hjalp med at grave huller til  
kirkens søjler, og 3 glade børn, der vinker farvel og 
siger tak til vore medarbejdere.
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Arkivfoto

GIV EN GAVE

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu

. . ,

Kroner Øre

. . ,

Beløbsmodtager Til frankering

Post Danmarks kvittering

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

Indbetalers navn og adresse

8 7

+01< +1002864<

GIROIND
BETALING

 4060S 2004.09 BG 431-23650

100-2864
Sundhedspersonalets Missionsfællesskab
 Eva-Lene Sode Nielsen
 Gl. Bøvlvej 9
 7260 Sdr.Omme

 Dit medlemsnummer, som er anført på bagsiden  
 af dit SMF-blad, bedes venligst påført.
 Medl.nr.:
  Alm. gaver Gavebrev
  Kredsgave fra kreds: 

100-2864
Sundhedspersonalets Missionsfællesskab
 Eva-Lene Sode Nielsen
 Gl. Bøvlvej 9
 7260 Sdr.Omme

Gaver til Sundhedspersonalets 
Missionsfællesskab kan 
fradrages på selvangivelsen
Gavefradrag efter Ligningsloven § 8A
Fra 1. januar 2012 er bundgrænsen på 500 kr. bort-
faldet. 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 indbe-
tales 500 kr. til én organisation for af få fradrag. Nu 
kan der gives fradrag bare for 1 kr. til én organisa-
tion 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 testamenta-
risk og er berettiget til at modtage arv uden at skulle 
betale boafgift.
TAK FOR DIN GAVE!
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STOR FEST I BYEN TURBO

Sidste forår begyndte vi byggeriet af en ottekan-
tet kirke i byen Turbo godt 30 km fra Eldoret. 
Menigheden Livets Kilde i Esbjerg (som vores 
egen kirke, Pinsekirken, har et godt samarbejde 
med) og flere andre kirker i Danmark har 
arbejdet sammen med bl.a. pastoren i en læn-
gere periode, og Livets Kilde har sponsoreret 
det meste af byggeriet. Nu var menigheden så 
langt med byggeriet, at kirken kunne indvies. 
Frank Ahlman, præst i Livets Kilde, kom ud og 
var med ved indvielsen, hvor han også var den, 
der klippede snoren. Det var en virkelig festdag 
med megen glæde og begejstring.

Menighedens leder, Philip, fortæller, at de har 
en vision om at NÅ, UNDERVISE, TRÆNE OG 
SENDE mennesker ud med evangeliet. Den 
vision kan vi bestemt godt tilslutte os. Det var 
også en stor opmuntring for Søren at have be-
søg af Frank Ahlman, som vi har kendt i mange 
år. Og hans far har vi kendt, fra vi var helt unge. 
Desværre var jeg, Birgitte, ikke hjemme, men 
jeg håber på at nyde godt af hans besøg en 
anden gang.

Tak for jeres forbøn og støtte til mission i Kenya, 
så så mange som muligt i Kenya må blive klar 
til at møde Gud. 

Gud velsigne jer.

Kærlig hilsen  
Birgitte og Søren

Folk stimler sammen 
ved indvielsen.

Frank Ahlman klippede
snoren ved indvielsen.
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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

BED & ARBEJD
Juni  »Herren er min hyrde,   
 han sørger altid for mig«,
 Salme 23,1  Lukas 12,32

Juli  »Herre, du er mit lys og håb«
 Salme 18,29  Ef. 5,8

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 

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


