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Bladet sendes gratis til alle kontingentbetalende 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 forretningsfører 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 sundhedspersonale (SMF-missionærer og -volontører), der udsendes til evangeliserende 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
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
Mette Bjerregaard Kristensen,
Skejbygårdsvej 182, 8240 Risskov.
Mobil: 61716563
Susanne Pedersen
Silkeborgvej 14, 8766 Nr. Snede
Mobil: 31 13 03 26
SMF´s bankkonto 1551-1002864
Mobilepay nr. 92900
Giro nr. 1002864

AT VÆRE
MISSIONÆR
At være missionærer er ikke altid lige let. Jeg ved, at i flere
og flere lande bliver det sværere og sværere at få lov til at
tale om Jesus. Når man bor i et land, hvor man begynder
at føle sig presset og måske endda uønsket, er det let at
lade frygten komme ind. Men lige meget hvor man er i
verden, kan frygt komme og banke på døren.
Frygt fik også et hold i mit liv, men jeg måtte lære, at når vi
tilhører Jesus, så behøver vi ikke frygte. Vores himmelske
far vidste, at vi ville frygte og derfor står der 365 steder i
bibelen FRYGT IKKE! Det vil sige 1 til hver dag i året. Fjenden står jo for døren som en brølende løve og vil elske
at lade frygten få tag i vores liv, men så er det så godt at
kunne hvile i, at Jesus står der hos dig og siger »frygt ikke,
tro kun«. Se Lukas 8:50.

Gud har lovet, at han vil stå ved din side
i alle farer for at bevare dig og hjælpe
dig gennem alle vanskeligheder ...
Gud har lovet, at han vil stå ved din side i alle farer for at
bevare dig og hjælpe dig gennem alle vanskeligheder, som
du kan stå i, og så må du stole på, at det er nok for dig.
Jesus holder fast i dig, så hvad er der at være bange for?
Har Gud nogensinde påtaget sig noget, han ikke magtede?
Men når det er sagt, så ved Jesus også godt, at vi ikke kan
undgå, at der vil komme tvivl og angst ind i vores liv. Der
er meget, vi ikke magter i egen kraft, men den kraft kan vi
hente hos Jesus. Men når der er sygdom, problemer med

DEADLINE TIL NÆSTE BLAD
er den 5. november 2018.
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HILSEN FRA
FORRETNINGSFØREREN
Jeg måtte lære at tage min
frygt til Jesus og mine tvivl og
alle bekymringer ...
økonomi eller problemer i familien, så er det
menneskeligt at være bange for disse ting.
Personligt oplevede jeg frygten efter Pers
grimme motorcykelulykke, hvor han i 3 uger
var indlagt på sygehuset herude. Vi vidste
ikke, om han ville overleve, da kom frygten
ind i mit liv. Jeg vidste Jesus var med os, men
glemte at stole på ham. Jeg måtte lære at
give min frygt til Jesus og mine tvivl og alle
bekymringer, da jeg gjorde det, begyndte
jeg at handle i tro og fik sat gang i bønne
forkæmpere i hele verden. Og Jesus svarede
vores bønner og reddede Per.
Jeg fik lært at dele det hele med Jesus, og hvis
du også gør det, vil du opleve, at han ikke
støder nogen bort. Tværtimod siger han:
»Din tro har frelst dig, gå bort med fred«.
Og den fred, jeg har oplevet, ønsker jeg, at
I alle også må få.
Guds rige fred og velsignelse
Mirjam Bjerre

Aller først mange tak til jer, der var med
til at gøre årsmødet 2018 til noget specielt. Det var så dejlig at være en del af
fællesskabet og mærke den gode ånd,
der var. Husk at sætte X i kalenderen
til næste årsmøde d. 10. – 11. august
2019. Det vil være rigtig skønt om flere vil
prioritere årsmødet, da det er en kæmpe
opmuntring at være i det fællesskab, hvor
vi kan bede for udsendte og dele de gode
historier og svære ting.
Tak også for bidrag og tanker om SMF´s
fremtid. SMF er inde i en spændende tid,
og jeg personligt håber, at vi kan få lov
til at forsætte det gode arbejde, der har
været til støtte og opmuntring for mange
i gennem snart 100 år.
Tak for alle gaver, der er kommet ind. Jeg
glæder mig over og er taknemlig over at
være formidler af de betroede midler,
der hjælper direkte, hvor der er behov.
Jeg ønsker alle et dejligt og velsignet
efterår.
Mange hilsner
Eva-Lene Sode Nielsen

SMF • 4-2018

BREVE FRA MISSIONÆRERNE
Inden da får vi en travl tid med mange administrative opgaver og besøg i en menighed.

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!
Mange hilsner her fra Kenya, hvor vi indtil for
et par uger siden havde det temmelig køligt
her i Eldoret, hvor vi bor 2200 meter over
havet. Enkelte dage har Birgitte måttet tænde
en lille el varmer for at
kunne holde varmen
på sit kontor, og nogle
aftener har vi tændt op
i vores brændeovn, som
vi fik foræret for nogle
år siden. Det har vi nydt.
Om blot et par uger er vi på vej til Danmark. Vi
glæder os til at møde familie, venner og nogle
menigheder.

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev har vi oplevet
en svær tid, hvor vi har »klamret« os til løftet
om, at Gud er trofast.
En morgen, hvor vi var meget desperate, bad vi
MEGET konkret til Gud om at gribe ind. Og på
helt fantastisk vis fik vi bønnesvar - et konkret
bønnesvar, som passede lige til vores bøn.
Vi kan derfor med stor lettelse og kæmpe glæde
i hjerterne sige, at vi nu forventer at have nok
midler til at færdiggøre værkstedet
Vi kan slet ikke sige nok tak til dem, der har
været med til at give, ligesom vi også vil bringe
en stor tak til dem, der har været med til at
bede for os!
Ja Gud brugte også en »budbringer«. En af vore
venner fortalte, at han en dag, da han stod foran
sin lille menighed, oplevede »Guds ånd komme
over ham«, og han begyndte at fortælle om
vores arbejde, vore kampe og om vores behov
for midler til værkstedet. Han sluttede med at
opfordre folk til at gå hjem og søge Gud og bede
Gud vise dem, om de skulle være med til at give.
På fantastisk vis brugte Gud denne mand.
Vi ved også om andre, som har været sådanne
talsmænd/kvinder, og derved har de været
redskaber til, at nogen støttede os.
(fortsættes næste side)

Teams fra Europa og USA
hjælper med at bygge kirke.
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Vi er bare små lemmer på Kristi legeme, og vi
kan intet gøre alene, men sammen kan vi gøre
en forskel.
Stor tak til jer, som har bedt for os og en stor
tak til jer, som også økonomisk eller på anden
måde står sammen med os.

Vi beder gerne menighederne
have et »sikkert sted« til opbevaring af materialer og værktøj.
På billledet ovenfor er tagpladerne lagt ind i den gamle kirke.

TEAMS FRA EUROPA OG USA HJÆLPER MED
AT BYGGE KIRKER
Indenfor den sidste måned har vi haft besøg af
et team fra både USA og fra Holland, og om en
uges tid får vi igen besøg af et team fra Holland.
De hjælper med at bygge kirker men kommer
også på besøg hos os for at se værkstedet og
høre vore vidnesbyrd. Vi har i en årrække arbejdet sammen med en tidligere missionær fra
Holland, som efterhånden sammen med venner
i Holland har sponsoreret over 60 tagkonstruktioner til kirker!

Et par gutter har lige
lånt en »cykeltaxi«.

Unge hollændere hjalp også
med kirker i Turkana. Det er
virkelig hårdt at arbejde deroppe
pga varmen. Så selv unge har
behov for et hvil i skyggen...

Selvom den nye kirke
endnu ikke er muret
op, er den til stor
velsignelse.

KVINDE UDEN HÅB BLEV FORVANDLET
For et par år siden hjalp vi med tagkonstruktionen til en kirke i Turkana. Præsten skriver, at
der kommer nye troende til fra dag til dag. Bl.a.
blev Mary Asinyen frelst blot en måned efter at
kirken blev bygget, og hun har siden da været
et trofast medlem af
menigheden. Hun siger,
at hendes liv og familie
er helt forandret. Inden
hun blev frelst, følte hun
sig miserabel og uden
håb, men efter at præsten havde vidnet for
hende, tog hun imod
Jesus, og hendes liv blev
forvandlet.
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ANBEFALING OG OPMUNTRING
FRA PRÆST

• Guds beskyttelse af os og vore 		
medarbejdere samt deres familier.

I forbindelse med vores besøg på immigrationskontoret i Nairobi spurgte vi en præst, om
han ville skrive en anbefaling for os. Han skrev
bl.a. om de kirker, vi havde hjulpet ham og hans
menigheder med at bygge, og så skrev han bl.a.,
at han og hans menighed tror på, at det er Gud,
som sendte os til Kenya for at hjælpe med at
bygge kirker. Han skrev også, at vi gør et godt
og vidunderligt arbejde uden selv at tjene på det
- ja vi ofrer nærmest os selv i arbejdet med at
hjælpe menigheder med bygninger, som de kan
bruge i deres tjeneste. Han opfordrede andre
til at hjælpe os, så vi kan fortsætte det gode og
enestående arbejde…

• Visdom og styrke til os

Sådan en »hilsen« varmer naturligvis langt ind
i hjerterne!
VORE MEDARBEJDERE
Vi har for tiden i alt 35 medarbejdere – hvis vi
ikke tæller 2 daglejere med, som har hjulpet os
den sidste uges tid.

• At vi må have de medarbejdere, vi skal have
• At både vi selv og vore medarbejdere må 		
være ledet af Guds ånd.

Benjamin og Allan har nu arbejdet sammen med
os i godt 20 år, og de har netop fået et certifikat
i ramme, som siger, at de har været pålidelige
og trofaste medarbejdere i 20 år.

Desværre har vi oplevet megen sygdom og
andre svære ting, og derfor vil vi gerne, om I
på en særlig måde er med til at bede for vore
medarbejdere.
Vi har også de seneste få år mistet flere montører, som af en tidligere medarbejder blev
opmuntret til at blive selvstændig, for så kan man
tjene meget mere. Vi har nu igen mistet flere
montører, som vælger at blive selvstændige,
selvom vi faktisk har betalt dem godt. Det er et
stort tab for os, hver gang vi »mister« en montør,
selvom vi hele tiden træner nye.
Det er som om, at nu hvor vi har oplevet
et økonomisk gennembrud til udvidelsen af
værkstedet, så sætter Djævelen ind på andre
områder. Derfor vil vi gerne, om I vil være med
til at bede om følgende:

Vi har fået vinduer i udvidelsen
af værkstedet - lavet af vores
medarbejder Samwel (tv.).

En dag gav vi medarbejderne middag. Der skal
koges meget ris til 35
kenyanske mænd. Vores
12 liters gryde var lige
lovlig lille, så grydelåget
lettede...
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Fra lerklinet kirke til blik kirke til noget smukkere… Menigheden tror en smukkere kirke kan
være redskab til at menigheden udvikler sig.

En glad lille flok fra en menighed, vi har hjulpet
med deres nye kirke. Menigheden startede
med at mødes under et træ; senere fik de bygget en kirke, som menigheden dog mener var
dårligt bygget og den var meget skrøbelig.

KIRKE SKAL BRUGES TIL 		
AT BRINGE NYE TIL KRISTUS
En af vore montører var i juni ude at hjælpe en
menighed i landsbyen Tikichun. Menigheden
startede som en søndagsskole. Så blev menigheden dannet, og menigheden voksede, så de
fik brug for en større kirke. Menigheden er bare
så glade for det FANTASTISKE arbejde, vores
montør har lavet. Og nu er de allerede rigtig
godt i gang med at bygge murene op.
De ønsker, at den nye bygning vil blive et sted,
hvor der er bøn, tilbedelse og et sted, hvor de
kan bringe andre / nye til Kristus.
Menigheden startede
med at mødes under et træ. Senere fik
de bygget en kirke,
som menigheden dog
mente var dårligt bygget og meget skrøbelig.

Søren har ofte en rådgivende funktion, når det
gælder kirkebyggeri. Her er han i gang med at
rådgive en gruppe kirkeledere fra en menighed,
hvor de desværre havde bygget lidt af en »skov«
af betonpiller og på den måde brugt unødigt
mange penge. Langt de fleste menighedsledere
har meget lidt forstand på byggeri. En af vore
medarbejdere har lige været dernede og lægge
tag på nogle af pillerne, hvorefter menigheden
vil begynde at mure murene op.

Nu - hvor de er ved
at få en ny kirke, tror
de, at menigheden vil
vokse.
(fortsættes næste side)

»Missionshospital« under opførelse
ca. en times kørsel fra Eldoret.
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Præsten fortæller også, at
de prøver at
hjælpe dem i
nød efter bedste evne. De
har en børnehave og hjælper desuden
Præstens kone overrækker
de 3 levende høns til Søren.
forældreløse
med skolepenge og tøj.
Enker får tøj og hjælp til at få dækket andre
behov. Meget fattige får mad.
HÅB BETYDER NOGET
Michelle Kiprop, som er amerikaner, var i 1995
på en kort missionstur til Afrika.
Hun var udsat for en mindre ulykke men fandt
ud af, hvor privilegeret hun var, fordi hun kunne
få super god medicinsk behandling, mens mange
kenyanere lider af livstruende tilstande og ikke
kan finde hjælp nogen steder. Dette blev som
et kald for hende til at komme tilbage til Afrika
for at hjælpe mennesker.
Vi har nu hjulpet hende og hendes kenyanske
mand William Kiprop med at bygge et missionshospital i deres nærmiljø, da Michelle ønsker at
bruge sin medicinske uddannelse på at hjælpe
mennesker, som er syge. De ønsker at give
mennesker håb og at sprede Guds kærlighed,
så mennesker oplever fysisk, følelsesmæssig og
åndelig lægedom.

En kirke i udkanten af Eldoret.
Vi hjalp blot med taget.

William har også en høj uddannelse, som han
bruger til at undervise befolkningen i, hvordan
de bedst får noget ud af bl.a. deres landbrug.
VELSIGNET
Vi har netop været ude at besøge en menighed
ca. 2 timers kørsel fra Eldoret, hvor vi for 2,5 år
siden hjalp med tagkonstruktionen til en kirke.
Siden da har de bl.a. muret murene op og fået
vinduer monteret. Det var rigtig flot.
Da Søren var færdig med at prædike, skulle vi
begge op foran, for menigheden ville gerne sige
tak for vores hjælp med kirken. Og så blev vi
ellers overøst med gaver. Vi fik bl.a. 3 levende
høns, bananer i lange baner, æbler, appelsiner
og mangoer, et stort og meget fint stykke stof og
et fint kort, hvor der bl.a. stod, at de ikke havde
ord nok til at udtrykke deres taknemmelighed.
Og efter en rigtig god middag, samtale og bøn
kunne vi køre hjem igen.
Hvilken glæde og velsignelse!
Må Gud velsigne enhver af jer.
Kærlig hilsen
Birgitte og Søren

Menigheden, som velsignede os, foran
deres kirke, som de har muret op.
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MISSIONÆRLISTE 2018
APOSTOLSK KIRKES YDRE MISSION
Clara Marie Pedersen
P.O. Box 78060 Itawa
Ndola, Zambia
E-mail: pp@kaniki.org

BDM
Lisbeth og Steen Andersen
Moravian Church P.O. Box 37
Sikonge, Tabora Region
Tanzania.
E-mail: bdmsikonge@gmail.com
Marjo ten Kate og Bert Muizebelt
Moravian Church Tanzania Rukwa Province
P.O. Box 378
Sumbawanga, Tanzania
E-mail: mjotenkate@yahoo.co.uk
E-mail: muizebelt@yahoo.co

BETANIA KIRKECENTER, BLÅHØJ
Mirjam Karen Bjerre
P.O. Box 2398
Arusha, Tanzania
E-mail: mimse72@hotmail.com

Susanne Madsen
Højbovangen 7
9200 Aalborg SV
E-mail: leifmadsen@africaonline.co.ke

EVANGELIEKIRKEN, ESBJERG
Birgitte Pedersen
P.O. Box 4614
Eldoret 30100, Kenya
E-mail: birgitte.soren.pedersen@gmail.com

HUMAN CARE RUSSIA
Connie Meyer
E-mail: connie.moscow@gmail.com

LUTHERSK MISSION
Dina Burgdorf Jacobsen
c/o Rye Clausen
P.O. Box 1451
Phnom Penh
Cambodia
E-mail: dubidina@gmail.com
Elisa Riis
EECMY Jinka P.O. Box 130
Jinka, South Omo , Etiopien
E-mail: elisariis@gmail.com

SEND EN HILSEN...

(fortsættes side 10)
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MISSIONÆRLISTE 2018
LUTHERSK MISSION (fortsat)
Signe Nielsen
Danish Lutheran Mission
P.O. Box 100
Kiabakari, Mara
Tanzania
E-mail: signe_b_nielsen@hotmail.com
Stine Roager
Danish Lutheran Mission
P.O. Box 1088
Iringa
Tanzania
E: mail: srr@dlm.dk

UNGDOM MED OPGAVE
Inger Olsen
1 Overton Crescent, West Kilbride,
KA 23 9HG, Skotland.
E-mail: inger@ywamseamill.org

FREELANCE
Karin og Thomas Højberg
Asien
C/O Egedal, Sønderkær 39
7400 Herning.
E-mail: hoejberg@ac-post.com

MISSION AFRIKA
Frederikke Vestergaard
E-mail: vestergaardrikke@gmail.com

SØMANDSMISSIONEN
Jytte Andersen
Sisimiut Sømandshjem
3911 Sisimiut
Grønland
E-mail: jyttelundandersen@yahoo.dk

SEND EN HILSEN...
det vækker glæde
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BOGUDGIVELSE

EN VERDEN TIL FORSKEL
AF IVER VIFTRUP

En bog, der handler om at finde og følge sin livsvej. Også når
den fører én til steder, man aldrig havde drømt om. En opvækst og en tryg barndom med jord under neglene og med
slægtsrødder til en tipoldefar, der blev én af bannerførerne i
»de gudelige forsamlingers tid« i 1800-tallet. Det handler også
om at bryde ud af generationers lange kæde af »bondeslægter« og finde ny »muldjord« at gro i, uden at miste sig selv. Finde
mål og mening med livet, og det man tror på. Hvad har den
kristne tro med dagligdag, valg af uddannelse og »arbejdsliv«
at gøre? Er troen en privatsag - eller en inspirationskilde, der
kan føre én til »verdens ende« - gøre en verden til forskel!
Hvordan går det til, at en familie bryder op fra trygge job og
livsforhold, som udsendinge for Dansk Santalmission, for at
leve og arbejde tolv år i Asien, i et fattigt uland, Bangladesh.
At vende hjem igen er en slags omvendt kulturchok. Men i Guds rige - i Øst som i Vest - er
opgaven »Næstekærlighed« grænseløs.

UDKOMME

R 14. MAJ
2018

OM FORFATTEREN
Iver Viftrup (f. 1943) er uddannet diakon og sygeplejerske.
Ansat på Amtssygehuset i Aarhus 1969-72. Årene 1972-84
udsendt af Dansk Santalmission til Bangladesh. Var syv år
forstander på plejehjemmet Bøgely i Løgstør. Undervejs har
han læst teologi og været sognepræst i folkekirken, Sulsted
Sogn,1991-2011.
Iver Viftrup bor i Aalborg
Mail: humlebakke@gmail.com

320 sider • ISBN 978-87-7190-930-2
Blødt omslag med flapper • Bogladepris 259,95 kr.
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FORMANDSBERETNING 2018
STOR TAK
Stor tak til bestyrelsen for godt
samarbejde og medansvarlighed.
Hanna Groth Kristensen træder
ud af bestyrelsen ved dette
årsmøde efter 12 år i SMF ’s
bestyrelse. Heraf 3 år som næstformand.
Der skal lyde en stor tak til dig Hanne for dit
engagement i SMF’s bestyrelse gennem årene.
Eva-Lene Sode Nielsen har nu fungeret som
forretningsfører i ca. 1,5 år, og vi er glade for
samarbejdet.
Mette Bjerregaard Kristensen har sagt ja til at
træde ind i bestyrelsen, og det er vi meget
glade for.
Der skal lyde en stor tak til redaktør Kaj Moslev
for et meget flot SMF blad.

Tak til Hanna Groth Kristensen
for 12 år i bestyrelsen.

GAVEGIVERE
Der skal også i år lyde en stor tak til alle gavegiverne. Vi sniger os kun lige over de 100
gavegivere, der hver har givet mindst kr. 200,00.
Ligningslovens §§ for fradragsberettigelse er
kommet for at blive, og det giver en del ekstra

arbejde for både forretningsføreren og bestyrelsen.
Vi har også i år den glæde at modtage flere
testamentariske gaver.
MØDER OG TEMADAG
I det forløbne år har vi haft:
• 1 FU møde.
• 5 bestyrelsesmøder, det ene her ved
årsmødet.
• 1 alm. og 2 ekstraordinære.
På grund af tilbagegang i medlemstallet (350) og
flere missionærer, der stopper i tjenesten, har
bestyrelsen valgt i samarbejde med ISOBRO og
konsulent Henrik Julin at holde en temadag om
SMF’s fremtid og visioner for denne. Konklusionen på dagen blev, at vi vil arbejde frem mod en
fusion med en missionsorienteret forening, der
arbejder med sundhed. Alternativet vil være at
lukke SMF ned på værdig vis.
STÆVNER, FEST OG PENSION
Birthe Dueholm har deltaget i DØK komitémøde i maj og LMF ’s sommerstævne i juli.
Eva-Lene S. Nielsen og Inger Holmgaard har
deltaget i foreningsdag på Børkop Højskole.
Eva-Lene S. Nielsen har deltaget i afskedsfest
for generalsekretær Peter Fischer Nielsen, Mission Afrika.
Kirsten Højgaard har deltaget i en DKS temadag- »Hvordan overlever vi i en travl hverdag«.
Vi har ikke haft landsdelsstævne sammen med
LMF i år.
Kirsten og Erling Rasmussen har afsluttet deres
tjeneste i Sydafrika.
Kaja Nemuel og hendes mand er gået på pension og slutter tjenesten.
Rønnekredsen er lukket.
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Flere af missionærerne
deltog ved årsmødet.

GAVER OG SÆRGAVER
I år har bestyrelse vedtaget, at der gives en
årsmødegave på kr. 3.000,00 til de missionærer,
der er ude i tjenesten.
Julegaven i 2017 var på kr. 2.000,00.
I løbet af året er der bevilget følgende særgaver:
Miriam Bjerre, medicin til masaier
5.000 kr.
Miriam Bjerre, lys på fødestuen
15.000 kr.
Karin og Thomas, hospital og 		
børnehjem
30.000 kr.
Rikke Vestergaard medicin, 		
flodblindhed
15.000 kr.
Susanne Madsen, medicin
15.000 kr.
Susanne Madsen, operation 		
af barns fødder
4.500 kr.
Birthe og Kaj Brunn, 		
undervisning i sundhed
10.000 kr.
Jytte Andersen, Børnemission
5.000 kr.
I alt

NY HJEMMESIDE
Vi har fået ny hjemmeside. Den er dog ikke
færdigudarbejdet endnu. PR Udvalget arbejder
på det. Hensigten med ny hjemmeside er, at
Eva – Lene S. Nielsen kan skrive og rette på den.
Der er kommet nye visitkort med den nye
hjemmeside adresse. Rekvirerer nogle stykker
og vær derved med til at udbrede kendskabet
SMF. Vi arbejder på en ny hvervefolder, da nogle
efterspørger materiale om SMF til at dele ud.
Der skal også i år lyde en stor tak til jer alle for
trofasthed, forbøn og giverglæde.
Birthe Dueholm, Formand
Hermed overgiver jeg beretningen
til generalforsamlingen.

99.500 kr.

Sognepræst Nikolaj
Frøkjær Jensen, Erritsø.
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Birthe Dueholm.
Næstformand: Inger Holmgaard.
Sekretær: Kirsten Højgaard.
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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

BABY ERNÆRINGS PROJEKT
I juni begyndte vi på projekt babymad. Børnene
i Maasi området er meget underernærede, så
vi blev kontaktet af de lokale myndigheder, om
vi kunne hjælpe. Derfor har vi søgt om støtte
til en 3 måneders forsøgs periode for at se, om
det har nogen virkning på børnene.
Børnene er i aldren 0-2 (må ikke være fyldt 3),
og vi har 200 børn med i programmet. De er
alle blevet vejet før vi gik i gang. Det var noget
af et projekt, da de 2 læger, der var involveret
og kendte børnene, ikke var »hjemme« den
dag, fordi de var blevet kaldt til distrikt kontoret!
Men det lykkedes.
Der blev undervist af Mama Makundi om, hvordan man bruger vællingen, og børnene fik smagt

det. Der blev fulgt godt med i undervisningen. De
fik at vide, at 1 kg vælling blanding svarede til 3
kg kød eller 72 æg. De fik også undervisning om,
hvilke forskellige sunde ting der var i blandingen.
Der var en rigtig god respons fra kvinderne
med mange gode og vigtige spørgsmål, så vi var
meget glade for, at de deltog aktivt.
Der blev råbt navne op, og folk stod pænt
og ventede på deres navn blev råbt op, så de
kunne få maden med hjem. Hvert barn får 3 kg
med hjem, 1 kg til hver uge, og vi kører derud
og holder opsyn og giver ny mad hver 3 uge,
så det er et stort projekt. Men hvis det lykkes
og bliver en succes, vil jeg utrolig gerne, om vi
kan finde økonomi til at starte op i de andre
områder, hvor vi arbejder og gøre det for et
år hvert sted, for at give de her små børn et
godt helbred igen. Lægerne har spurgt, om vi
kan hjælpe børnene op til 5 års alderen, for
underernæringen er virkelig slem.
Tak om I vil være med til at bede om, at det må
blive en succes, og at Gud vil bevare de kære
små, der er så underernærede. Tak også om I vil
huske økonomien, når I beder, da det er ret dyrt
at køre dette projekt og sidst men ikke mindst
TAK for forbøn for os som medarbejdere, at
Gud vil give os fortsat energi og beskyttelse til
at tage på disse lange og hårde ture.
		

Guds rige fredag
Mirjam og Per Bjerre
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og kunne give dem nyt udstyr, som havde stået
hos os og bare ventet på at blive udleveret. Ja
indtil midt i juni var jeg i aktivitet.

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.

NYT FRA ETIO

PIEN

I den første uge af juni fejrede vi også Hannas
65 års fødselsdag med besøg af missionær kollegaer fra Hawasa. Og vi var en tur i Turmi og
besøgte en lille prædikeplads udenfor Turmi.

KÆRE SMF VENNER!
Ja, denne sommer mail skulle have været en
sommer hilsen fra Jinka, men ingen af os kender dagen i morgen. Etiopierne lever konstant
under et »Om Gud vil…« og hvor har jeg måttet
sande det.

Jeg var jo i april/maj måned en kort tur i DK for
at fejre min far’s 80 års fødselsdag - privat ferie.
Det blev en god oplevelse for os alle.
Noget af det sidste, jeg fik lagt hånd på, inden
jeg rejste til Addis for at blive undersøgt, var at
hjælpe dem i Koibe med at indrette deres nye
fødeafdeling. De er endelig flyttet ind i de nye
hospitalsbygninger, så det var virkelig dejligt at
kunne hjælpe dem med en lidt bedre opsætning

Min danske missionær kollega, Hanna igennem
mange år, afslutter sin mangeårige tjeneste i
Etiopien. Planen var, at jeg her i juli skulle flytte
ud, hvor hun bor på det, som vi kalder prærien,
og så ville vi afvikle boligerne, som ligger nabo
til hospitalet.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det
som har været det allersværeste, har været at
skulle forlade Etiopien over hals og hoved uden
mulighed for at forberede en fraværelse, være
med til at pakke ned og flytte og ikke mindst at
kunne tage afsked med vores arbejdere, med(fortsættes side 18)
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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

.

Arkivfoto

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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arbejdere i projektet, venner fra kirken osv og
så ikke vide, om jeg vil komme tilbage igen. Det
har været det tungeste ved det at skulle rejse
hjem så akut. En stor byrde blev taget af mine
skuldre, da Hanna tilbød at hun kunne blive og
pakke tingene ned og udsætte sin hjemrejse en
måned. Gud har også her båret igennem.
Om der bliver en mulighed for et besøg senere
ved bare Gud - bare om Gud vil!
TAK for forbøn igennem de sidste uger. Det
har været til opmuntring og har været med
til at holde modet oppe. Jeg er ikke i tvivl om,
at Gud har hørt hver enkeltes bøn, og jeg ved
mange har stormet himlens porte. Midt i det
hele har jeg fået lov at hvile og kende trygheden
i at være i Herrens stærke arme, og at han har
båret mig hver dag - ikke en dag har jeg været
usikker på Jesu tilstedeværelse. Det har været
meget stærkt at mærke midt i det hele. Jeg ved,
at det jeg går igennem lige nu ikke kommer fra
Gud men af en eller anden grund tillader Han
dette - vi forstår ikke altid Guds tanke om, hvad
der er godt for os eller andre - og får det måske
heller aldrig at vide.
Der er mange ord og løfter, som har været til
hjælp, trøst og opmuntring for mig. Jeg har fået
lov at hvile i Guds hænder uanset, hvad udfaldet
vil blive - og helt konkret har jeg fået erfare
freden og styrken midt i det hele.
Mange har sendt mig gode og livsbekræftende
hilsener og trøstende ord. Lad mig nævne et
par stykker: Salme 121 er jeg vendt tilbage til,
men underligt er det, at ofte tidligere har jeg jo
fokuseret på det bjerg/vanskelighed/udfordring,
jeg skulle bestige eller overkomme. I denne
situation har jeg mere tænkt: Jeg løfter mine
øjne til »det som jeg skal igennem« - hvorfra
kommer min hjælp? Fra Herren kommer min
hjælp - himlens og jordens skaber. Og så er han
skyggen ved min højre side - ikke et minut for-

lader denne skygge mig. Han bærer og går med
helt igennem, og det har jeg fået lov at erfare.
Også løftet fra Es 41,10 er jeg blevet mindet
om flere gange og har fundet trøst i flere gange:
»FRYGT IKKE, for jeg ER med DIG, fortvivl ikke
for jeg ER DIN GUD. JEG styrker dig og hjælper
dig, MIN sejrrige hånd holder DIG fast« - Og
så kunne jeg nævne MANGE andre gode ord.
Det kristne netværk og missionærfællesskab er
fantastisk - hvilken velsignelse.
Jeg ved mange af jer venter at høre nyt. Jeg var
indkaldt til den længe ventede bronkoskopi
sidste onsdags - det var i lokal bedøvelse. Det
var en ubehagelig oplevelse og den var svær at
foretage. Derfor måtte de afbryde og blev ikke
færdige, og jeg måtte på den igen dagen efter
i fuld bedøvelse. Jeg forblev indlagt til fredag.
Jeg tror, dette var Guds ledelse - min lungefunktion var under mere konstant observation. Den
er blevet væsentlig forværret, siden jeg kom
hjem, og trætheden er bare taget til. Indlæggelsen resulterede i, at der blev iværksat ilt udstyr
og medicinsk behandling for at lette symptomer.
Det har givet mig en mærkbar forandring. Ja,
man kan blive taknemmelig for lidt.
Samtidig ville lægerne også forsøge at få et
foreløbigt svar, da meget tydede på, at det var
kræft. Dette svar fik jeg så fredag eftermiddag.
Svaret er, at det er kræft med udbredte metastaser til begge lunger, og der er metastaser
også i hovedet. Jeg blev allerede da henvist til
kræftlægerne, og er nu indkaldt til d.1/8. Jeg er
bare så taknemmelig for, at der nu endelig ser
ud til at ske noget.
Hvad der videre kommer til at ske i forhold til
kemoterapien, ved jeg ikke noget om endnu. Jeg
ved og prøver at indstille mig på, at det bliver
hårdt, og at det kommer til at slide på kroppen,
Også her bliver der behov for fortsat at storme
himlens porte med bøn til Gud om, at kemote(fortsættes næste side)
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rapien må være virksom på de rigtige celler og
skåne de raske celler - at mindske de mange
mulige bivirkninger, der bliver af kemoterapien.
Og at jeg forsat igennem månederne, som kommer, må få lov at kende hvilen og freden i at
være i Herrens hænder.
Det er det vigtigste for mig. TAK af jeg får lov
at regne med jer fortsat. Lige nu bor jeg hos
min bror og svigerinde i Fredensborg lidt nord
for Hillerød. De har været på 3 ugers ferie og
kom hjem i fredags. Uden diskussion har de
arrangeret, så jeg kan blive boende her en tid.
Jeg mærker, at det giver mig et godt frirum. Og
så må vi se, hvad løsningen bliver på sigt, når
fremtiden afklares lidt mere.
For mig er det stadig en gåde, at jeg faktisk er
så syg, som jeg er, og samtidig har kunnet klare
at være i fuld aktivitet indtil for 5-6 uger siden.
Og hvor længe, jeg har gået med dette uden
symptomer, forbliver vel et åbent ubesvaret
spørgsmål for os alle. Det har for mig været
en lettelse at få sat en diagnose på - det har
jeg egentlig bare ventet på den sidste måned
- takket være åbenhed og ærlighed som Kjell
Magne, lægen i Addis viste mig. Jeg har haft tid til
at indstille mig på dette, og det har min familie
også, selvom det jo bestemt ikke var det svar,
de havde håbet på.

Billede af Senait da hun blev gift
sidste år i oktober sidste år.

Hvad prognosen er for sygdommen ved jeg
ikke - om jeg bliver helbredt eller sygdommen
kan stilles på stand-by eller det bliver en hurtig
afslutning på dette liv - ja, det ved bare Gud mine tider er i hans hænder.
Noget af det som jeg selvfølgelig tænker noget
på er projektets fremtid. Mekete som er koordinator vokser med opgaven, men han er stadig
forholdsvis uerfaren - tager ansvar, hvilket har
været dejligt at se. Og hvad projektets fremtid
bliver, må vi se. Jeg havde mange planer for det
næste års tid, men det må jeg lægges på hylden
og slippe ansvaret, og det har jeg til dels allerede
gjort. MEN BED for MEKETE og Senait (Kasseren),
som lige pludselig står med alt ansvaret selv.
OG bed for NLM som må finde løsninger for
fremtiden på projektets vegne.
Også vores arbejdere på compounden står jo
lige pludselig i en meget usikker situation. Bed
også for dem.
Ønsker den enkelte af jer Guds velsignelse over
jeres dag i dag - og nyd ferien til de af jer som
er på ferie!
STOR TAK for jeres medleven og forbøn indtil
denne dag!
Mange kærlige hilsner

Mekete sammen med besøg fra
Danmark i februar - Tur til Turmi.

Elisa Riis

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

BED & ARBEJD
Okt.

»og enhver, som på kalder 		
Herrens navn skal frelses«.
Joels bog 3,5		
Ef.6,23

Nov. »For du er et helligt folk for 		
Herren din Gud«
5 Mos 7.6		
Hebr.10,10

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
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