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2 er den 15. maj 2019.
DEADLINE TIL NÆSTE BLAD

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 Inger Holmgaard. 
Brovej 13, 8800 Viborg
Mobil: 26 71 20 52
Mail: holmgaardinger@gmail.com

Birgitte Nygaard Nielsen,
Silkeborgvej 885, 8220 Brabrand.
Tlf. 31 79 20 69

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

Mette Bjerregaard Kristensen,
Skejbygårdsvej 182, 8240 Risskov. 
Mobil: 61716563

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

SMF´s bankkonto: 
7703-1097546 (Syd Bank)
Mobilepay nr. 92900 

Det giver os adgang til himlens og jordens Skaber. Vi må kom-
me direkte til ham med alt på et hvilket som helst tidspunkt.

Når vi beder i tro og tillid til Ham, vil Han svare os. Paulus siger 
i Rom. 12,12: »Vær glade i håbet, tålmodige i trængselen, 
udholdende i bønnen«. I Filip.4,6 og 7 står der: »Vær ikke 
bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme 
frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelser; 
så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres 
hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus«.

Som kristne bruger vi 
ofte megen tid på at 
granske »skriften«. Det 
er også ok. Vi bruger 
tid på at diskutere og 
finde Guds ledelse i 
livet. Det er også godt, 
men vi må ikke overse 
det vigtigste svar der ligger ligefor, nemlig bøn.

Det er nemt at få øje på verdens elendighed. Vi ser kaos og 
masser af »syndebukke«, men vi glemmer ofte at bede. Vi 
oplever hjælpeløshed. Men nogle gange kan det ske, at Gud 
kalder os til handling. Han beder os slippe det, vi lige var i 
gang med og fokuserer mere på Ham og stille os til rådighed 
for Ham.

Alle møder situationer her i livet, hvor vi må tage vigtige af-
gørelser, som kan give os både usikkerhed og angst. Vi synes 
måske, at Gud sender os ud i ting, som vi ikke bryder os om. 
Da må vi ty til Rom.8,28, hvor der står: »Og vi ved, at alle ting 
samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som efter 
Hans beslutning er kaldede«.

En har sagt: »Den som beder, rører ved den hånd, som styrer 
universet!«

Sikke en magt, bønnen har!
Birthe og  
Kaj Bruun

HVAD BETYDER 
BØN I VORT LIV?

Den som beder, rører 
ved den hånd, som 

styrer universet.



3

SMF • 2-2019

3

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 TANZANIA

KÆRE SMF VENNER!

Vi takker jer for jeres opbakning og bønner for 
det arbejde vi står i. Der er mange prøvelser og 
udfordringer, men der er også skønne opmun-
tringer! Så tak fordi I står sammen med os i det 
arbejde vi udfører.

Hvert kvartal hjælper vi HIV/AIDS-gruppen med 
mad. Der er utrolig meget tabu forbundet med 
at have Aids, og som følge deraf bliver mange 
udstødt af samfundet. Gruppen består af 25 
kvinder og mænd, men desværre er 2 gået bort 
for nylig. Vi velsigner dem, ved at sørge for at de 
og deres familier har mad på bordet, og de er 
utrolig taknemlige for den hjælp, de får. 

I Danmark har vi et godt socialt netværk, der 
tager sig af sine ældre og syge. Sådan fungerer 
det ikke her, da hver person må klare sig selv, 
og det er ikke nemt. Men Gud har omsorg for 
selv den mindste spurv, og det er det, vi prøver 
at vise dem ved Jesu kærlighed.

Ud over Aidsgruppen har vi også hjulpet en 
hel del børn på det sidste. Det nye område jeg 

arbejder i, Matale A+B, med babyernæringspro-
jektet er jeg løbet ind i rigtig mange børn, der 
har brug for lægehjælp, og det har vi formået 
at hjælpe med i 3 tilfælde bare her i det nye år.

Denne lille pige, 
Paulina er kun 5 
år, og hun hjalp sin 
mor i køkkenet, da 
hendes tøj fange-
de ilden, hvorved 
hun blev forfær-
delig brændt. Hun 
er nu på Plaster 
house, hvor hun 
af amerikanske 
læger har fået en 
hud translation 
og operation i 
armen, så hun 
igen kan bruge 
den. 

Hendes familie er så taknemlige for den hjælp 
de får, for uden vores hjælp var den lille pige 
aldrig kommet til at bruge sin arm igen.

(fortsættes næste side)

Paulina med sin mor
 på Plaster house.

Paulina.
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Leyesu er 9 år, og han faldt og slog hovedet 
som 4-årig men fik ikke hjælp. Da vi fandt ham, 
kunne han hverken tale eller gå, og han virkede, 
som om han var fuld og savlede hele tiden. Vi 
har fået ham her til Arusha, hvor han kom i 
behandling på et center, der hedder Sibusiso, 
hvor forældrene lærer, hvordan de kan hjælpe 
ham. Han har allerede fået det meget bedre, 
griner og laver sjov og ballade og kan både gå og 
løbe. Han kan også sige nogle ord og er næsten 
stoppet med at savle - jo Gud er god! 

Den sidste dreng, vi lige har fået hedder Lenagi 
på 4 år. Selv om han ligner en stor baby, som I 
kan se her på billedet, så har vi fundet en plads 
til ham, så han kan komme i behandling. Det er 
et træningcenter, hvor han skal være i 3 mdr. 
Da vi fik ham, var han ekstrem underernæret 
og kunne ikke holde hovedet selv. Nu har han 
taget godt på, begynder at kunne sidde lidt og 
lærer at kravle. Se billedet af ham med hans 
bedstemor, men desværre døde hans mor, da 
han blev født. Faderen er gift igen, og den nye 
kone vil desværre ikke have lille Lengai.

Vi har taget imod disse børn i tro på, at Gud 
også har styr på økonomien.

Mon nogen af jer har lyst til at hjælpe os med 
at hjælpe disse skønne børn?

Må Gud rigt velsigne jer!

Mirjam og Per Bjerre

Lenagi på 
træningscentret.

Lenagi på 4 år.
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(fortsættes næste side)

 
Birgitte Pedersen
Født den 15. juni 1963.
Uddannet sygeplejerske i Esbjerg 1988.
Gift med elektriker Søren Fyhn Pedersen.
Børn:  Lars-Ole født 1989.
           Marianne født 1992.
           Hannah født 1995.
           Susanne født 1997.
Udsendt af Evangeliekirken Esbjerg.

NYT FRA KENYA

KÆRE SMF VENNER!

Håber du/I havde en rigtig god jul og er kommet 
godt ind i det nye år.

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev holdt vi jul 
i Danmark med de 3 ældste af vore børn. Vi 
ønskede dog også at lægge vægt på at være 
sammen med Birgittes mor i julen. Hun var de 
sidste par måneder blevet tiltagende dårlig. Vi 
kom hjem den 22. december, og samme dag tog 
vi på besøg hos hende på plejehjemmet, hvor 
hun havde været i 19 dage. Vi fik en times tid 
med hende, hvor vi fik en rigtig god snak. Efter 
en time var hun træt, og vi blev enige om, at 
vi ville komme tilbage juledag, som var hendes 
85 års fødselsdag. Vi nåede dog ikke at fejre 
hendes fødselsdag, for tidligt om morgenen den 
25. december sov hun stille ind.

Den 3. januar blev hun begravet, og den 4. januar 
rejste vi som planlagt tilbage til Kenya.

Det er naturligvis en sorg og et savn ikke mindst 
for »Bedstefar«, da vi ikke længere kan snakke 
med min mor. Men vi må glæde os over, at hun 
nu har det meget bedre hjemme hos Jesus.

Trods omstændighederne fik vi nogle gode 
dage med Lars-Ole, Marianne og Hannah samt 
Birgittes familie som samledes flere gange pga. 

begravelsen. Og jeg, Birgitte, fik også besøgt 
Susanne i Norge, hvor vi havde et par skønne 
dage sammen, mens Søren var sammen med 
Lars-Ole og også besøgte sin søster i Herning 
samt flere hold venner i Esbjerg. Og nytårsaften 
havde vi en skøn aften sammen med venner i 
Esbjerg.

Alt var som det skulle være, da vi kom tilbage 
til Kenya, og vi er i fuld gang med arbejdet igen.

Vi er rørt over, hvordan en del har givet ekstra 
gaver i december til os og vores arbejde, og vi 
fik betalt bonus til vore medarbejdere. De var 
naturligvis glade. Vi kom til at skylde vores byg-
gemarked en del midler, men chefen er bare så 
hjælpsom. Og regningen er da også snart betalt.

HJEM OG SKOLE FOR BØRN HVIS  
FORÆLDRE ER DØDE AF AIDS

I et område syd for Viktoriasøen er 25,4% 
smittet med HIV imod et gennemsnit på 4,5% 
på landsplan. Der har i Kenya været en del 
oplysning om HIV og AIDS i flere årtier, og der 
har også været gratis behandling i en årrække, 
hvilket har gjort at færre er blevet smittet, færre 
er blevet syge og færre er døde af AIDS rela-

4 børn fra skolen.
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terede sygdomme indenfor de senere år. Der 
er dog stadig meget skam og diskrimination 
forbundet med AIDS, og derfor er det stadig 
et mindretal, der søger hjælp. Der er mange 
børn, der har mistet begge forældre pga. AIDS 
relaterede sygdomme.

Der er startet et projekt syd for Viktoriasøen, 
hvor kenyanere, en schweizisk præst og hans 
søn, som arbejder som præst i Tyskland, (begge 
hedder Bruno), er gået sammen om at hjælpe 
mange forældreløse børn. Og de har så bedt 
Søren om råd og vejledning og om praktisk 
hjælp til at bygge en kostskole m.m. til børnene, 
som indtil nu har boet under alt for primitive 
forhold i blikskure.

Søren har stærkt opfordret »Bruno Senior og 
Bruno Junior« til at gøre, hvad de kan, for at pro-
jektet på lang sigt kan være selvunderholdende. 
Derfor er der købt ekstra jord til landbrug, som 
skal være med til at støtte projektet. En anden 
god ting er, at grundene er købt ude på landet, 
hvor lønninger af lærere og andet personale er 
minimale i forhold til i byerne.

Søren og vore medarbejdere Benjamin og 
Peter har netop været dernede for at hjælpe i 
forbindelse med vandboring samt byggeri af et 
vandtårn med 2 store vandtanke. Der er i alt 
220 børn, der går på skolen, hvoraf de 130 er 
forældreløse, der bor på stedet.

JULEFEST FOR PERSONALET

Godt en uge før jul holdt vi julefest med medar-
bejderne og deres ægtefæller. Det blev en rigtig 
god dag; ikke bare med god mad men også med 
leg, gaver og besøg af en præst, som talte om at 
være en tro forvalter. Flere af medarbejderne 
kom bagefter og sagde, at det var en rigtig god Kranen løfter vand-

tank på plads.

Vandtankene 
på plads.

Stor stor glæde over 
frisk rindende vand!

Selskabsleg under vores julefest 
for medarbejderne.

(fortsættes side 12)
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SMF ÅRSMØDE 
10. - 11. august 2019

Tema:
»Brobygning« 
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SMF Årsmøde 2019
Tema: »Brobygning«

Program

Lørdag den 10. august
Kl. 10.00         Ankomst og kaffe/the.
Kl. 10.30 - 10.40    Velkomst ved formanden.
Kl. 10.40 - 11.20   Bibelreflektion ved Mette Kristensen. 
Kl. 11.35 - 12.30     Generalforsamling iflg. Vedtægterne.
Kl. 12.30 - 13.30     Frokost. 
Kl. 13.30 - 14.30     Pause.
Kl. 14.30 - 15.30     Mission Øst. Kim Hartzner kommer og fortæller fra Nord Korea. 
Kl. 15.30 - 16.00    Kaffe.
Kl. 16.00 - 17.30     Hjemmeværende missionærer fortæller.
Kl. 18.30          Festmiddag. Mød gerne op i national festdragt.
Kl. 20.00 - 22.00  FESTAFTEN.
  Hans Henrik Lund, Kirkernes Integrationstjeneste.             
  Emne: »BROBYGNING i Danmark og ud i verden«. 
  Kaffe med dessert.

Søndag den 11. august 
Kl. 08.00  Morgenmad.
Kl. 09.00 - 10.00 Gudstjeneste med offergang og altergang    
  ved Jens Fischer Nielsen, tidl. missionær i Bangladesh. 
Kl. 10.10- 10.40:     Bedemøde.
Kl. 10.45 - 11.45 Missionærerne fortæller.
Kl. 11.45 - 12.00     Afslutning og fælles farvel.
Kl. 12.00 - 13.00    Frokost.

TAK FOR I ÅR.

Årsmødebureauets åbningstid:
Lørdag kl.13.30 – 14.00 

kl.  17.30 - 18.00   
Søndag kl. 11.30 - 12.00
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Tilmeldelse til SMF’s årsmøde på 
Nyborg Strand 10. - 11. august 2019

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 1.407,00 kr. 
Klasse B: 3 sengs værelser med bad/brus og toilet 1.476,00 kr. 
Klasse C: Dobbeltværelse med bad/brus og toilet 1.533,00 kr. 
Klasse D: Lille enkeltværelse med bad/brus og toilet 1.531,00 kr. 
Klasse E: Stort enkeltværelse med bad/brus og toilet  1.725,00 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: 1.121 kr. 

Tilmeldelse pr. brev til Eva-Lene Sode Nielsen, Vejlevej 1,1, 7260 Sdr. Omme
eller mail: kontor@smfdanmark.dk 

Sidste frist for tilmelding den 13. juli 2019. 
Evt. afmelding kan ske til ovennævnte adresse eller på tlf. 51 86 87 87.
Afmelding senere end den 2. august 2019 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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DAGSORDEN 
SMF ’S GENERALFORSAMLING 

Lørdag den 11. august 2019
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 Kirsten Højgaard og Birgitte Nygaard Nielsen. 
      Begge er villige til genvalg.

8. Valg af revisor.

9.   Indkomne forslag. Fremtiden for SMF?

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 d. 20. maj 2019, og    
skal offentliggøres i SMF bladet nr.3, inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen

NB: Forslag til bestyrelsesmedlemmer ønskes fremsendt til formanden senest d. 1. august 2019.

11
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fest. Og Esther og Haron fra vores bestyrelse 
var der også og var virkelig glade på vegne af 
vore medarbejdere. Det var noget nyt, at vore 
medarbejderes ægtefæller var inviteret med, 
ligesom vi heller ikke før har haft selskabslege 
med dem. Men det var bestemt en succes.

EN MEGET GLAD OLIVER

For et par uger siden var Birgitte hos lægen 
i forbindelse med, at en medarbejder havde 
fået en mindre skade. Lægen har en kvindelig 
bogfører, hvis mand, Oliver, begyndte at arbejde 
som svejser hos os for et par måneder siden. 
Lægen fortalte, at Oliver plejede at have kronisk 
hovedpine. Men siden han begyndte at arbejde 
hos os, har han slet ikke haft hovedpine, Ja det 
lyder helt mærkeligt - men fantastisk.

Vi har så spurgt Oliver, hvordan han har det 
med at arbejde hos os. »Jeg er MEGET MEGET 
glad« var det første han sagde. Så fortalte han, 
at han har taget noget uddannelse, som han 
derefter brugte til 
at arbejde på et 
apotek i 3 måne-
der. I de 3 må-
neder arbejdede 
han så meget, at 
han ikke en ene-
ste gang fik fri til 
at gå i kirke!

Han har endvidere været involveret i børnear-
bejde og ungdomsarbejde ud fra hans menig-
hed, men han havde spurgt sig selv: »Hvis jeg 
dør, hvad har jeg så efterladt på Jorden?« (Hvilke 
spor har jeg sat?).

Han har tidligere fortalt, at han føler, at han ved 
at svejse er med til at skabe noget. Han sluttede 
med at sige, at han føler stor tilfredsstillelse ved 
at hjælpe os med at bygge kirker. Ja han sagde, 
at han har det så godt med det, at han kan gøre 
det til den dag, han skal gå på pension!

Hvor er det skønt at have sådan en meget glad 
medarbejder, som ser en stor betydning i at 
være med til, at der kommer flere kirker på 
Jorden.

Under julefesten blev der lyttet intenst til 
præsten, som talte om at være en tro forval-

ter. Han formåede også at prædike på en 
humoristisk måde, så der var meget latter!

UDVIDELSEN AF VÆRKSTEDET

Vores julefest blev holdt i den nye del af værk-
stedet. Det kan vi ikke gøre fremover, når 
værkstedet kommer i funktion. Så må vi finde 
på noget andet.

Om få uger vil vi være færdige med at lægge gulv 
i udvidelsen af værkstedet. Der er stadig andre 
småting, der skal laves såsom som at montere 
glas i de sidste vinduer, montere de sidste døre, 
fuge de sidste fuger, malerarbejde mm.

Vi har endnu ikke sat en dato for indvielsen 
af udvidelsen. Men vi glæder os så meget til at 
kunne tage udvidelsen i brug.

Vi er næsten færdige med at 
lægge gulv i udvidelsen.

Oliver.
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LYKKE

En menighed mødtes fra starten under et træ 
men fik senere lerkirken. Den blev dog for lille. 
Men menigheden følte det også skamfuldt at 
invitere nye med pga. kirkens ringe standard, og 
fordi den var så faldefærdig. Og det kan vi godt 
forstå, for kirken så i hvert tilfælde ikke indby-
dende ud. Det er naturligvis livet og ånden inde 
i kirken, der er det vigtigste, men for de fleste 
herude betyder bygningen også rigtig meget. 
Kirken ligger i en landsby, som oversat til dansk 
betyder »Lykke«. Mon ikke menigheden nu 
oplever lykke, nu hvor de har fået tagkonstruk-
tionen til en ny, større og bedre kirke? I hvert 
tilfælde mener de, at Gud nu vil blive herliggjort, 
og mange vil komme til at kende Gud personligt.

Menigheden hjælper flere børn med skolegang 
inkl. forældreløse, som også får noget hjælp til 
at dække de basale behov. Enker og fattige får 
også hjælp til at få dækket deres basale behov.

Kirkebygningen vil blive brugt som et center for 
undervisning men også uddeling af nødhjælp. 

Tak for forbøn og tak for støtte. Vi kan intet 
gøre alene, men vi beder om Guds rige velsig-
nelse over enhver, som er med til at gøre vores 
arbejde muligt og dermed er med til at samle 
skatte i himmelen!

Kærlig hilsen  
Birgitte og Søren Pedersen

Tagkonstruktionen til den
 nye kirke i »Lykke«.

Præsten Erick på billedet til højre fortæl-
ler, at han synes at hans menigheds gamle 

kirke, en »midlertidig bygning« (en blik 
kirke), var for lille og dårlig. Så menig-

heden begyndte at bygge murene op til 
den nye og større kirke, og nu har vores 
medarbejder Isaac hjulpet med at lægge 
tag på kirken. Så præsten Erick er glad 

og finder det meget mere motiverende at 
have en god permanent kirke, som er stor 

nok og hvor der er plads til alle.
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SÅDAN HJÆLPER VI 
NORDKOREAS BEFOLKNING
Læge og generalsekretær Kim Hartzner fortæller fra det lukkede 
Nordkorea ved Sundhedspersonalets Missionsfællesskabs årsmøde 
den 10.august 2019 på Nyborg Strand.  

- 10 millioner nordkoreanere lider af un-
derernæring. 55.000 børn er så akut un-
derernærede, at de kan bukke under for 
den mindste smitte eller betændelse. Lige 
nu mangler Nordkorea 1,4 millioner tons 
mad. Vi må hjælpe dem nu. 

Det fortæller Kim Hartzner, der både er 
læge og generalsekretær for hjælpeorga-

nisationen Mission Øst. Han har besøgt 
Nordkorea i alt otte gange og tilset hjælpe-
organisationens udviklingsprojekter. 

Kim Hartzner medvirker ved Sundheds-
personalets Missionsfællesskabs årsmøde 
på Nyborg Strand Østerøvej 2 i Nyborg 
lørdag den 10. august kl. 14.30. Her fortæl-
ler han fra sit seneste besøg i det lukkede 

(fortsættes næste side)
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Hvis nordkoreanerne 
ikke får hjælp nu, venter 
en katastrofe som i 2012.

Nordkorea, hvor han med chok kunne 
konstatere, at majshøsten ville slå fejl og 
forårsage endnu en fødevarekrise for den 
hærgede befolkning. 

Et halvt år senere bad Nordkorea FN og ver-
denssamfundet om 1,4 millioner tons mad. 
Mission Øst sender nu mad og kosttilskud til 
foreløbig 10.000 børn i 
daginstitutioner. For hvis 
nordkoreanerne ikke 
får hjælp nu, venter en 
katastrofe som i 2012, 
fortæller Kim Hartzner: 

- Da besøgte jeg bør-
nehjem, hvor børnene var underudviklede 
af mangel på proteiner. Deres maver var 
udspilede, håret faldt af, og de var så svage, 
at de næsten ikke kunne stå oprejst.  

Mission Øst sendte dengang kosttilskud i 
form af mineraler, proteiner og vitaminer til 
50.000 børn på nordkoreanske børnehjem, 
børnehospitaler og børnehaver. 

Nordkoreas 25 millioner indbyggere har 
siden midten af 1990’erne kæmpet med 
konsekvenserne af økonomisk deroute 

og hyppige naturka-
tastrofer. Det har ført 
til udbredt hungers-
nød, som i midten af 
1990’erne kostede op 
mod en million nord-
koreanere livet. 

Mission Øst har hjulpet befolkningen si-
den 2011 og er i dag engageret i landbrug, 
vandforsyning og genopbygning efter over-
svømmelser.
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BED & ARBEJD
Apr. Thi af hans fylde har vi alle mod-  
 taget, og det nåde over nåde.
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Maj Hos Gud er der visdom og vælde,  
 hos ham er der råd og indsigt.  
 Job 12,13  Johs. 8,51
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