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a) at støtte kristent sundhedspersonale (SMF-missionærer og -volontører), der udsendes til evangeliserende og/eller praktisk arbejde normalt
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- styrkelse af det kristne fællesskab.
- forståelse for nødvendigheden af
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»FØLG MIG«
JESUS KALDER OS, OGSÅ I 2019
»Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og
underviste« Mark. 1,21
Jesus kaldte sine disciple, Peter og Andreas, Jacob og Johannes.
De forlod deres arbejde, garn, både og gamle Zebedæus. De
vidste ikke, hvad det drejede sig om men fornemmede, at
det var noget stort.
På sabbatten gik Jesus ind i synagogen for at undervise. Det
gjorde han som noget af det første. Derfor sagde Jesus til dem
»Følg mig«. Han havde noget at sige dem - noget uendeligt
vigtigt.
I dag behøver vi ikke at forlade hjem og arbejde for at høre
Jesus tale til os. Vi har ham heldigvis overalt i vores land.
Meget har ændret sig siden Jesu tid. Sabbat er blevet til søndag
- synagoge er blevet til kirke. Det som ikke har ændret sig
er, at Jesus vil undervise os. Alle skal høre hans ord. Derfor
drives der mission ud over hele verden, Jvf. Matt. 28, 18 -.20.
Vi har i dag mange muligheder. Hjem og kirke, kristne friskoler,
efterskoler, missionshuse, kirkecentre, bibelskoler, højskoler
og teologiske fakulteter, der har sit grundlag på bibelens ord.
Jesus siger stadigvæk »Følg mig«, så lad os lytte til Hans undervisning.
I synagogen underviste Jesus på aramæisk. Et sprog alle talte og
forstod. Der er noget stort i at høre Ordet på sit eget sprog.
Så forstår vi det bedst. Vi ved alle, at Bibelen kan være svær
at forstå, derfor er det godt at være der, hvor ordet lyder,
prædikes og fortolkes.
Herre hjælp os til at søge de steder, hvor det er dig der
underviser. Åbn vores øjne og ører, så vi må se og høre dig.
Rør ved vores hjerter.
Alt som vi gå, vi dog af Gud oplæres
Til at forstå, vi hæves og vi bæres
I ledebånd af livets ånd
Og af vor Faders engleskare (DDS. 379 v. 8)
Birthe Dueholm

DEADLINE TIL NÆSTE BLAD
er den 4. marts 2019.
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
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 FAMILIE OG VENNER!
Alle ved at den årlige julehøjtid er lige om
hjørnet.
Da jeg var en lille dreng, spurgte jeg i barnlig
uvidenhed min kære mor: »Mor, hvorfor ser
jeg så mange steder, at der står et tusinde ni
hundrede og to og halvtreds?« (jeg vidste ikke
at man normalt sagde »nittenhunderede og to
og halvtreds«) Så havde mor muligheden for at
fortælle mig noget (igen), som jeg ikke vidste.
Nemlig at årstallet er forbundet med Jesu fødsel
i Betlehem, Israel. Måske tænker de fleste ikke
over den sammenhæng.
Endnu færre tænker over, at profeten Daniel i
Bibelen mange hundrede år før den begivenhed
fandt sted, havde forudsagt året i hvilket Messias,
Frelseren, ville blive født.
Nu er vi noget længere henne af tidsskalaen,
og mange af de dagligdags »nyheder« vi lægger
øre til synes at bekræfte med al tydelighed, at
det Jesus sagde (profeterede) skulle ske, før
Han kommer igen, nu ses og opleves over det
meste af kloden.

Det er klogt at være opmærksom på nyheder
omkring etableringen af et nyt Jødisk tempel i
Jerusalem (der skrives jævnligt om det i nyheder
fra Israel). Jøderne har intet tempel haft siden
»det andet tempel« blev ødelagt af Romerne ca.
35 år efter Jesus var på jorden. Ødelæggelsen
havde Jesus forudsagt til disciplene lige før sin
korsfæstelse. Og selvfølgelig skete det. Gud kan
ikke lyve. Men Jesus gør også klart i Evangeliet i
Mattæus og Lukas, at der vil være et Jødisk tempel i Jerusalem forud for Hans andet komme til
jorden. Vi glæder os og er spændt på, hvordan
fremtiden udfolder sig. At Han kommer igen snart - er sikkert.
Det er vores glæde og forret, at vi kan sende
hver af jer vore ønsker om en jul som er betydningsfuld for jer i jeres hjem og omgangskreds
og kirker. Glædelig jul.
Vi har den glæde at have tre af
vore børnebørn
fra Malawi på to
ugers besøg. (tv)
Janet, Chisomo,
Charity og Clara
Marie.
Vi fortsætter med vore menighedsbesøg og
tjeneste i 2019. Det er vores foretrukne liv, så
længe vi har Gud’s velsignelse derover og har
godt helbred og gode kræfter. Tak for forbøn
og støtte. Vi satser på at være i Danmark den
30. april og 4 måneder frem. Måske ses vi?
Løftet holder. Solen står op. Jesus kom, som
solopgangen fra det høje, og snart skal vi se
Ham igen.
Sendt i kærlighed og ønsket om Guds velsignelse over hver af jer i 2019.
Clara Marie og Peter
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Norge ikke være med, men Birgitte tager op og
besøger hende et par dage.

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 KEN

YA

KÆRE SMF VENNER!
Først vil vi sige tak for samvær til alle jer, vi
mødte i Danmark i august-september 2018.
Det er som en »vitaminindsprøjtning« at være
hjemme og mødes med alle vore kære og også
mødes med søskende i menigheder og grupper
rundt omkring. Vi havde en fantastisk om end
meget travl tid.
Flere steder fik vi også hilsner, som vi oplever
som profetiske og direkte fra Gud ind i vores
situation. Det var så styrkende og opløftende.
Så vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul. Vi
tager selv til Danmark i et par uger for at være
sammen med vore børn i julen. Vi har fået lov
at låne et sommerhus, hvor vi kan være sammen i nogle dage. Vi glæder os rigtig meget
til at se vore børn. Desværre kan Susanne fra

Og ja - vi glæder os også til at fejre Jesu fødsel.
Det er så stort, at Han kom for at give os fred i
hjerterne. Den bedste gave, vi kan få.
Da vi var i Danmark, fik vi bekræftet, at Birgittes
hørelse desværre er gået yderligere meget ned
på højre øre, og da det gamle høreapparat er
gået i stykker og ikke kan repareres, har hun
hårdt brug for nye apparater. Da vi ikke er medlem af den offentlige danske sygeforsikring, skal
vi selv betale det fulde beløb. Heldigvis er der
netop nu 25% rabat på apparaterne, men de
koster alligevel 20.600kr! Så får hun til gengæld
også den bedste hjælp. Det er rigtig mange
penge… men sidste sommer blev vi velsignet
med 10.309 kr. til nyt høreapparat, så det var
helt fantastisk. Til jul står der derfor »penge til
høreapparater« på vores ønskeseddel… og den
2. januar henter vi dem.
Så vil vi også takke jer alle sammen for forbøn
og støtte gennem året, som nu snart er slut. Vi
kunne slet ikke fungere i tjenesten, om ikke vi
havde jer som »bagland«. Forbønnen har uvurderlig betydning for os. Gennem jeres forbøn
er I med til at holde vore hænder oppe, når vi
ligesom Moses kan blive trætte. Og uden økonomisk støtte var arbejdet heller ikke muligt.
For 2 år siden hjalp vi en menighed i Turkana
med tagkonstruktionen til en kirke. De har
stadig ikke bygget murene op, men de siger

I Kaitese i Turkana plejede en menighed at samles i den lille lerhytte til
venstre. Den var alt for lille, og græstaget dækkede ikke engang for
solen alle steder. Men sidst i august fik de tagkonstruktionen, som ses
på billedet til højre. Nu er der plads til alle.
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problemerne kommer til hende, så skulle hun
prøve at bede til Jesus og se, hvem der hører…
Hun var så åben. Søren oplever faktisk af og til
sådanne anledninger.
Må vi altid få nåde og frimodighed til at udnytte
det gunstige øjeblik til at lede mennesker tættere til Jesus. Vi er alle kaldet til at nå dem
omkring os.

skyggen under den nye tagkonstruktion er
meget bedre end skyggen under det træ, hvor
de plejede at mødes.
Ud over at bruge kirken til skole, bruges kirken
også til undervisning om helse og sundhed for
landsbyens befolkning.
TAKSIGELSE
Da vi kom tilbage fra Danmark i september tog
vi på immigrationskontoret i Nairobi, inden vi
tog en bus til Eldoret.
Den dag fik Søren sit certifikat på, at han nu har
permanent arbejdstilladelse i Kenya! »Tillykke«
sagde en sekretær på immigrationskontoret og
gav Søren et stort knus!

GUD GØR DET UMULIGE MULIGT
Mens vi var i Danmark rejste vore 2 medarbejdere Samuel og Alex tagkonstruktionen på
en kirke.

Birgitte venter stadig på, at hendes permanente
arbejdstilladelse falder på plads. Et dokument er
»forsvundet« og forsinker processen.
Vi takker Gud for at Sørens er på plads og beder
om, at Birgittes også må falde på plads snarest.
Tak om I vil være med i bøn for det.
UDNYT DET GUNSTIGE ØJEBLIK
En dag, da Søren var på vej hjem fra Nairobi,
kom han i bussen til at sidde ved siden af en
muslimsk kvinde. Søren faldt i snak med kvinden
og fortalte om nogle af de ting, Gud har gjort
for os, og så sluttede han med at sige, at når

Da Søren så skulle køre lastbilen hjem, fik
lastbilen problemer. Ja menneskeligt set skulle
det ikke være muligt for lastbilen at køre. Men
den kørte efter blot en times arbejde på den.
(fortsættes næste side)
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Flere missionærer giver Søren ret i, at det var
menneskeligt umuligt for lastbilen at køre, men
Gud gør det umulige muligt.
Menigheden i Ngong tæller 400 voksne og 100
børn. Deres gamle blikkirke bruges endnu, men
menigheden tror på, at den nye kirke vil blive
medvirkende til, at de vil blive mange flere. Den
nye kirke bliver meget høj, så der også er plads
til balkon.

DØDSFALD OG MEDARBEJDERES BEHOV
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev har vi oplevet
svære ting med vore medarbejdere heriblandt
sygdom.
Diskusprolaps og operation
En montør, Edward, fik en diskusprolaps, som
førte til lammelse af det ene ben. Han blev
opereret (en sygeforsikring og arbejdsgiverforsikring betalte) og har det godt igen. Han har
dog valgt ikke at komme tilbage til os. Vi tænker,
det måske også er det bedste, da han nok har
en svag ryg og skal passe på med ikke at løfte.
Dødsfald
En anden medarbejder, Wafula, som hjalp med
produktion i værkstedet, døde desværre umiddelbart, inden vi tog til Danmark. Han havde
tabt sig og meldte sig pludselig syg. Vi tilbød
ham hjælp fra en privatklinik, men han nægtede
at tage imod hjælp fra os. Efter hans død og
begravelse sagde familien, at han døde af AIDS.

Der er vel ikke noget i vejen for, at man
som biskop kan hjælpe med at male materialerne til sin kirke, selvom man har sit
fine tøj og sko på? Ikke hvis man trods sin
position og titel har tjenersind som biskoppen fra Ngong.

En søndag besøgte vi en menighed, hvor
vores medarbejder Anthony havde stået
for at lægge tag på kirken. Menigheden
var bare så lykkelige, at de ønskede at
fejre det med os. Det var også skønt at
høre præsten prædike. Han prædikede
om at tage sig af forældreløse og enker.
Og til sidst i mødet kom 5 personer frem
og bøjede knæ for Jesus.
Menigheden har for øvrigt også en skole,
så de gør virkelig noget for at nå ud til
mennesker i lokalområdet.

Wafula blev 48 år, og hans børn er heldigvis
voksne. Vi hjalp familien i forbindelse med
hans død og begravelse, og familien var meget
taknemmelige.
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Pension
Vore medarbejdere, især montørerne, er ekstremt vigtige for os, fordi de er trænet til at
bygge med stålkonstruktioner. Hidtil har man
altid bygget med træ, men da skovene er blevet
lukket, er man nødt til i stedet at arbejde med
stål, og dermed er det blevet meget værd, at
man kan arbejde med stål. Som vi nævnte i vores
sidste nyhedsbrev har flere desværre forladt os,
fordi de kan tjene meget mere ved at arbejde
selvstændigt.
Flere af vore medarbejdere er ikke helt unge
længere. I Kenya kan man slet ikke leve af den
pension, som arbejdsgivere er forpligtiget til at
spare op til. Derfor ser vi også, at det er vigtigt
for vore medarbejdere, mens de er erhvervsaktive, at tænke i investeringer, som kan være
en hjælp for dem, når de ikke er arbejdsdygtige
længere.
Vi har længe følt, at vi skulle velsigne vore vigtigste medarbejdere med en bonus, som skal
bruges til at investere i grund eller fast ejendom,
hvilket kun få af vore medarbejdere ejer.
For 2 år siden tog vi et skridt i tro - at vi efter
2 år ville udbetale dem en sådan bonus. Denne
bonus skal udbetales til nytår, og det er en
økonomisk udfordring for os, da vi ikke har
haft mulighed for at lægge pengene til side pga.
udvidelsen af værkstedet. Vi har nu regnet ud,
at vi i alt får brug for ca. 140.000 kr. for at kunne
udbetale bonus til vore medarbejdere.

Børn har en
særlig plads i
Guds hjerte.

Tak om I vil være med til at bede om, at vi må
have nok midler til denne bonusordning.
Vi takker hver og en, som i årets løb har bedt
for os og/eller har været med til økonomisk
eller praktisk at gøre arbejdet og udvidelsen af
værkstedet mulig.

Må Gud rigt velsigne enhver af jer.
Kærlig hilsen
Birgitte og Søren
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Både til at arbejde sammen med os på Sømandshjemmet og til at opmuntre os i vores
arbejde.

Jytte Andersen
Født den 30. marts 1964.
Uddannet sygeplejerske fra Århus
Amtssygehus 1984.
Gift med Preben Andersen, IT-programmør
fra EDB skolen.
Bør:

Kristian 1996.
Laura 1994.
Line 1992.

Udsendt af Sømandsmissionen til Grønland
22. september 2016 som bestyrpar på Hotel
Sømandshjemmet i Sisimiut.

NYT FRA GRØ

NLAND

KÆRE SMF VENNER!
Tak for forbøn og gode økonomiske gaver til
vores arbejde her i Sisimiut.
Vi er dybt taknemlige over, at der sidder en lille
kreds og beder konkret for vores arbejde her.
Det bærer frugt, må vi sige.
Vi oplever til stadighed, at vores arbejde her ikke
er forgæves, og at vi
får de kræfter og ressourcer, som er nødvendige til dagligdagen.
Folk i byen er meget
venlige overfor os, og
Sømandshjemmet har
et godt ry i byen.
Hvis vi ser tilbage på
det år, som er gået,
har vi mange gange
måttet sige TAK til
Gud, fordi han passer på os og sender
de mennesker, som
vi har brug for her.

Helt konkret blev vi i sommer velsignet med
mange glade børn, som trofast kom hver tirsdag
og torsdag i juli måned for at deltage i Sommersjov for børn i Sisimiut. Mange havde også taget
deres forældre med, som også var her enten
for at tage del i aktiviteterne eller drikke en kop
kaffe på Sømandshjemmet og få en snak med
en medarbejder her. Og når vi sidder på muren,
som omkranser græsplænen, bliver der snakket
om alt mellem himmel og jord, også om Gud
og tro. Vi håber, vi får sået lidt frø, som før eller
siden vil vokse og gro.
Vi har også fået sendt mennesker til byen, som
arbejder i andre virksomheder, og som er af
stor værdi for os, hvilket er folk, som er interesserede i vores arbejde på Sømandshjemmet og
som deltager i vores søndagssamlinger og andre
aktiviteter her. Helt konkret havde vi en meget
dejlig oplevelse med en kvinde fra byen, som
plejer at deltage i vores søndagssamling. Hun var
blevet forhindret i at komme en søndag, men
kom i stedet løbende til vores formiddags-
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andagt mandag formiddag. For som hun sagde:
»Jeg manglede noget«.
Vi har aldrig fortrudt, at vi tog springet til at være
i Sømandsmissionens tjeneste i 3 år. Vi har lært
så meget, og det har været sjovt. Vi har mødt
så mange søde mennesker, og vi har set så
megen fin natur. Vi føler, at vi løbende er blevet
udrustede til de udfordringer, vi får. »Hvad Gud
kalder til, vil Han også udruste til«. Det var ét af
de ord, som blev prædiket stærkt for os, inden
vi rejste hertil i september 2016.
På Sømandshjemmet dufter der af frikadeller
og nybagt kage. Mange handelsrejsende, turister og kursister bor her. Samtidig er vi også
en dagligstue for byens indbyggere. Udover
at spise den gode mad kommer der mange i
vores strikkecafé. Her bliver der også snakket
liv og tro, og om alt, hvad der rører sig mellem
himmel og jord.
Snart er det jul. Glædelig jul til alle, der læser
med her! Vi har mange arrangementer inden
jul. Banko, Klippe-klistre-bage med børn, pynte
op til jul, caféaften, hvor vi synger julen ind mm.

Juleaften er den store fest, hvor vi inviterer dem i
byen, som ikke selv har ressourcerne til at holde
en jul for eller blot ønsker at holde jul på Sømandshjemmet. Vi søger fonde om julehjælp og
takker for de gaver, vi får. De sidste
par år har vi været 35-40 voksne og
børn d. 24. december.
Vi kan kun anbefale andre til at gøre
en tjeneste i Guds riges arbejde. I vil
aldrig fortryde! For: »Herren selv går
foran dig, han vil være med dig, han
vil ikke lade dig i stikken og ikke
svigte dig; vær ikke bange, og lad
dig ikke skræmme!«
Jytte Andersen
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KVINDERNES INTERNATIONALE
BEDEDAG 2019
KVINDER FRA SLOVENIEN FORTÆLLER OG LEDER I BØN
Fredag den 1. marts er det her i Danmark Kvindernes Internationale Bededag, ligesom det er i
godt 170 lande kloden rundt. I Danmark er Bededagen med sikkerhed blevet fejret siden 1928
(sandsynligvis også tidligere), og i 1969 blev Danmarks Økumeniske Bededagskomite dannet, og
her ligger ansvaret for oversættelse og videregivelse af materialet til den årlige Bededag. Hvert
år er et nyt land i fokus. Bønnekæden jorden rundt er det vigtigste ved dagen, men det er også
meget vigtigt at lære om andre lande og få en masse baggrundsviden fra landets egne folk og
dermed baggrundsforståelse for landenes befolkninger og deres situation.
Temaet i år er: »Kom, alt er forberedt!«. Gudstjenesten, der bruges over hele verden, er
udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund i Slovenien ud fra én af Jesu lignelser - den om det
store gæstebud (Lukas 14,15-24). Ved gudstjenesten samles der også ind til et par projekter,
der især tilgodeser kvinder og børn.
Slovenien er ét af de lande, der blev selvstændigt, da Jugoslavien brød sammen i 1991. Slovenien
var den rigeste og mest vestligt orienterede del af Ex-Jugoslavien. Men alkoholmisbrug er i mange
familier et stort problem. Også arbejdsløshed skaber store problemer i Slovenien.
Kvindernes Internationale Bededag opfordrer os til at stå sammen i bøn og handling med
kvinderne, med hele befolkningen i Slovenien. Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten om
deres egen baggrund og om de præcise udfordringer, de har i deres hverdag.
Befolkningen i Slovenien er noget sammensat. Flertallet er slovenere, men der bor også mange fra ExJugoslavien samt ungarere og italienere.
Det officielle sprog er slovensk,
men ungarsk og italiensk
er også officielle sprog.
Der bor godt 2 millioner i Slovenien, og
landet er halvt så stort
som Danmark.
På hjemmesiden
www.kvindebededag.dk
vil man en lille månedstid
inden Bededagen kunne
finde de steder, hvor den
afholdes.

KREDSLISTE 2019
Kreds

Navn

Leder

Missionær

Kreds 1

Bredballe/Vejle

Esther Bruun Jeppesen
Agervej 7, Sandvad, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 31 55
E-mail: olejep@worldonline.dk

Connie Meier

Kreds 38

Kokkedal

Britta Kristensen
Rugevænget 204, 2980 Kokkedal,
Tlf. 49 14 36 85
E-mail: brittakristensen@gmail.com

Ingen missionærer tilknyttet

Kreds 39

Frederikshavn

Kirsten Skrubbeltrang
Lendumvej 33, Åsted,
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 43 45
E-mail: hkskrubbeltrang@hotmail.com

Susanne Madsen

Kreds 48

Thy

Karen Vollesen
Hortensiavej 66, 7700 Thisted
Tlf. 97 94 17 30

Mirjam Karen Bjerre

Kreds 52

Tarm/Skjern

Birthe Dueholm
Mosevænget 5, 7330 Brande
Tlf. 97 18 05 30
E-mail: bidu@live.dk

Clara M. Pedersen
Karin og Thomas

Kreds 57

Hillerød

Hanne Groth Kristensen
Bag Haver 7 2.th., 3400 Hillerød,
Tlf. 21 84 19 85
E-mail: hannegroth@gc-group.dk

Inger Olsen
Dina Burgdorf Jakobsen

Kreds 62

Esbjerg

Lise Erbs Bækgaard
Gl. Vardevej 90. 4. 27, 6700 Esbjerg
Tlf. 60 31 93 69
E-mail: liseerbs@private.dk

Birgitte Pedersen
Stine Roager

Kreds 70

Århus

Birgitte Nielsen
Silkeborgvej 885, 8220 Brabrand
Tlf. 31 79 20 69
E-mail: birgittendan@gmail.com

Signe Bjørn Nielsen
Jytte Andersen

Kreds 73

Morsø

Kirsten Holst Jensen
Æblevej 41, 7870 Roslev
Tlf . 27 72 52 51
E-mail: skovly42@gmail.com

Steen Andersen

Kreds 75

Maribo

Anni Sørensen
Konemadevej 15, Askø, 4930 Maribo
Tlf. 54 71 00 01
E-mail: annisask@gmail.com

Ingen missionærer tilknyttet
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ANMELDELSE AF BOGEN
»MOR, HENT MIG HJEM«
Hensigten med bogen er at sætte fokus på oversete og sårbare børn.
42 sider • ISBN 9788771532630
Ellen Dalgaard Jensen f. 1936 i Skjern.
Valgte et liv blandt fattige og underprivilegerede.
Livsopgaven er at sætte fokus på de oversete og dem, som
ingen regner med.
Uddannet sygeplejerske og jordemoder, kurser i sjælesorg,
den klinisk pastorale uddannelse, social psykologi og antropologi fra Moravian College og præsteseminarium, USA.
Det er med stor glæde og interesse, at jeg har læst Ellen Dalgaard Jensens bog »Mor, hent mig hjem«. En bog som på en
meget smuk måde beskriver Ellens store kærlighed til og omsorg for de spedalske børn eller børn af spedalske forældre,
som Ellen mødte under sin mangeårige udsendelse som missionær til spedalskhedsarbejdet i Sikonge i Tanzania.
I bogen følger man børnene, som gik i en børnehave, som Ellen, sammen med lokale, etablerede i tilknytning til spedalskhedshospitalet. Man får et fint indblik i børnenes hverdag, hvor de
lærer at læse og skrive samt tage ansvar for husdyr og køkkenhave.
I de små historier oplever man børnenes energiske arbejde med at få planter til at vokse og
gro og ser deres store glæde, når tingene lykkes, og de får mulighed for at gå på markedet og
sælge deres afgrøder. Man følger børnene i deres næsten ukuelige gåpåmod til at starte på en
frisk, når der opstår forhindringer og besværligheder. Ligeledes oplever man børnenes store
kærlighed til dyrene, som de har ansvar for, og ser hvorledes dette samspil bringer liv og glæde
tilbage i triste barneøjne.
Man følger børnene i deres iver efter at lære at læse og skrive, og Ellen beskriver så fint, hvordan børnene oplever at få værdi og værdighed igennem muligheden for blandt andet at lære
at læse og skrive.
Det er tydeligt, at Ellen har stor kærlighed til disse børn, som ofte er borte fra forældrene i
årevis. Det ligger, helt klart, Ellen meget på sinde, at disse børn, som ofte ikke er regnet for
noget, kommer til at føle sig enestående og værdifulde.
Bogen, som er fortalt på en smuk og nænsom måde, er rigt illustreret med dejlige billeder, og
sjove små tegninger. Tegningerne er lavet af danske søndagsskolebørn og deres leder, som
gennem flere år modtog små hverdags historier fra Sikonge, hvilket gav inspiration til tegningerne.
Bogen kan med fordel læses sammen med mindre børn, og større børn kan selv læse bogen,
som kan give anledning til gode samtaler om vigtigheden af, at vi tager os af hinanden, og især
dem som trænger til vores hjælp.
Susanne Pedersen
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DANMARKS ØKUMENISKE KVINDEKOMITÉ FEJRER

50 ÅRS JUBILÆUM
LØRDAG DEN 10. AUGUST 2019

»Informed prayer - prayerful action« / »Målrettet bøn i aktion«
Program for dagen:
• kl. 10.30 Ankomst
		
• Morgensang.
		
• Velkomst.
		
• Brunch.
• kl. 12.30 Afslutning af brunch med sang.
• kl. 13.00 Tale ved Laurence Gangloff: »Målrettet bøn i aktion«. 			
(Laurence Gangloff oversættes til dansk)
• Indslag.
• Kaffe og lagkage, herunder hilsner.
• Ønsker og visioner for fremtiden ved v. sogne- og indvandrerpræst 		
Ellen Margrethe Gylling.
• kl 16.45 (ca.) Afslutning.
Praktiske oplysninger:
Pris for brunch og eftermiddagskaffe 250 kr.
Tilmeldingsfrist er 1. juli 2019. Send tilmelding med navn, adresse og telefonnummer til: Anni
Pedersen, mobil 51762315 eller annigretepedersen@gmail.com Betaling ved tilmelding via
MobilePay 51762315 eller Reg.nr. 9570 kontonr. 0012670060. Husk at anføre fornavn og efternavn.
Adresse: Sankt Hans Kirkes menighedslokaler, Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C.
Tidspunkt: Lørdag den 10. august kl. 10.30-17.00.
Taler: Laurence Gangloff fra Frankrig. Formand for Executive Committee
2017-2022 for World Day of Prayer.
Vi kan desuden fejre, at Den Internationale Bededag har 100 års jubilæum.
I 1919 afholdt man for første gang bededagen på en fast dag: den første
fredag i marts på verdensplan.
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NYT FRA FORRETNINGSFØREREN
Så er julelysene slukket og de sidste adventsstjerner er taget ned. Det er mørkt, koldt, vådt og
trist. Men himmellyset skinner stadig, det lys som aldrig slukkes, er til trøst og håb. Julens budskab,
om en frelser, lever stadig. Det budskab må vi begynde et nyt og tilsyneladende usikkert år på.
DER ER OGSÅ BRUG FOR DIG I 2019
Vi nåede det. Vi nåede et godt stykke over de 100 givere, der hver gav 200 kr. Hvor er vi taknemlige for det. Stor tak for det engagement, jeg har oplevet omkring denne vigtige opgave.
Mange har ringet for at høre, hvordan det går? Om vi stadig mangler givere? Vi har også fået
gaver fra ikke medlemmer. Stor tak til jer, der har spredt budskabet og skabt interesse for SMF
i jeres netværk. Det engagement håber vi vil fortsætte i det nye år. Det er året, hvor SMF skal
tage mange nye beslutninger, så i år er der særlig brug for dig. SMF har brug for din forbøn, for at
finde den rigtige vej for et SMF i fremtiden. Et SMF, der stadig kan være til støtte og opmuntring
for sundhedspersonale, der rejser ud i verden og gør en indsats. Et SMF, der er til velsignelse
herhjemme. Et SMF, der spreder Guds kærlighed og omsorg til mennesker, der har det svært.
Tak for forsat engagement og velsignet 2019.

Eva-Lene Nielsen

LMF OG SMF LANDSDELSSTÆVNE
LØRDAG DEN 23. MARTS I TYRSTRUP SOGNEHUS,
GL. KONGEVEJ 9, CHRISTIANSFELD
10.00
10.30
10.35
11.05
12.00
13.00
13.45
14.30
15.00
15.45

Kaffe og boller.
Velkomst ved LMF.
Øvelse i at lytte til Guds Ord og hinanden ved Mogens Mogensen.
Nyt fra New Life Africa International Ministry ved Susanne og Leif Madsen, Aalborg.
Frokost.
Sange, vi aldrig glemmer - krydret med små glimt ved LMF/SMF.
Nyt fra Cambodja ved Anna-Lise og Axel Rye Clausen.
Kaffe.
Nyt fra Nuuk, Grønland ved Ulla og John Østergaard Nielsen.
Pris 100 kr.
Afslutning ved SMF.
Tilmelding: senest
d. 10. marts til Karin
Mogensen på mail
karinbmogensen@
Sundhedspersonalets
gmail.com
MissionsFællesskab
eller tlf. 50490784
(også MobilePay)
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MINDEORD
KATHRINE HOLMGAARD
Kathrine Holmgaard, tidligere Sudanmissionær i Nigeria fra 1964 til 1985, døde
den 23. november 2018 i en alder af 86 år.
Kathrine tog efter hjemkomsten i 1985 ophold i Bredballe ved Vejle. Hun fik
derefter 10 arbejdsår på plejehjemmet Humlegården i Vejle.
Ved tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet i 1995 skulle der blive tid til alt
det Kathrine gerne ville udover arbejdsforpligtelser. Blandt andet slog hun til
lyd for, at det var for dårligt, at der ikke var en SMF-kreds i Vejleområdet, og
det gav stødet til, at Bredballekredsen blev oprettet i 1995, hvilket vi er hende
taknemlige for.
Desværre gik der kun lidt mere end et år, før Kathrine på grund af en blodprop med efterfølgende halvsidig lammelse blev »lænket« til en kørestol og
derfor kun i begrænset omfang kunne være aktivt tilstede i kredsen.
Men Kathrine har vist altid været en fighter og kunne være insisterende, når
hun ville have noget udført.
Hvad hun kunne klare ved hjælp af kørestol eller »crosser« var ikke småting.
Udover at hun plagedes af smerter specielt i sin højre arm, hørte man hende
ikke klage over sin situation. »Såén er det jo« kunne hendes svar være.
Hun fastholdt kontakt til venner, kirken i Nigeria, sine brødre og sin store flok
af nevøer og niecer, hvis liv hun meget og gerne fulgte med i.
Den 29.november 2018 blev Kathrine begravet fra Lejrskov kirke, hvor alle
hendes »mærkedage« har været markeret, og vi fornemmede den parathed
og fred, hvori hun var »blevet hentet hjem«.
Vi sang, typisk for Kathrine, som sidste salme : Kom alle kristne, lad os sammen
ile til barnet i krybben i Bethlehem...
Vi vil savne en trofast SMF ven.
Æret være Kathrines minde!
Anne Marie Rasmussen

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

BED & ARBEJD
Feb.

Vær frimodig og stærk; vær ikke
bange og bliv ikke forfærdet, thi
Herren din Gud er med dig i alt,
hvad du tager dig for.
Josua 1,9		
Eff. 2,10.

Mar.

Men alle dem som tog imod ham,
gav han magt til at blive Guds 		
børn, dem, som tror på hans 		
navn.
1 Mos. 17, 7 		
Johs. 1,12.

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

HUSK
Årsmødet 2019
på Nyborg Strand
den 10. - 11. august.
Program og tilmeldingsblanket kommer
i blad nummer 3.

