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betalende medlemmer af SMF.
Medlemskontingent: 250 kr. for enkelt 
personer og ægtepar 350 kr. pr. år.
Udkommer 4 gange årligt. 
Oplag: 575 stk. ISSN 1604-1143.
Forside: Helmer Breindal. 
Tryk: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.

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

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 

I det sydlige Etiopien ligger en lille by, der hedder Geresse. 
Der var min kone og jeg placeret og havde vores første 
arbejdssted i kirkens tjeneste som missionærer i 1979. På 
kirkens center var der kirke og klinik. De to bygninger danner 
de to centrale rammer for arbejdet. Her fik jeg et af mine 
første møder med sygeplejersker, som var udsendt i kirkens 
tjeneste for at hjælpe mennesker med deres sygdomme. SMF 
har gennem mange år støttet sundhedspersonale i kirkens 
og missionens tjeneste mange steder i verden. 

En dag kom der en besked til mig, at der var en fødekone, 
som ikke kunne forløses, så vi var nødt til at køre hende til 
det nærmeste hospital, som lå 55 km’s kørsel fra Geresse. 
Sygeplejersken ville selv tage med. Jeg gjorde bilen klar, en 
gammel Landrover med langt lad, så der kunne ligge en ma-
dras på ladet mellem de to bænke. Her blev fødekonen lagt, 
og sygeplejersken satte sig ind på ladet ved siden af hende. 
Der var presenning over for at beskytte mod støv eller regn. 
Vi begav os afsted, vidste at turen kunne tage 3 timer. Dårlig 
vej de første 35 km, snoet bjergvej eroderet af regnskyl. Jeg 
skulle køre både forsigtigt og så hurtigt som muligt, og enkelte 
steder kunne farten nå svimlende 30 km i timen.

Men trods at jeg var forsigtig, så bevægede bilen sig jo en del, 
og det var ikke rart at sidde på ladet på en sidebænk under 
en presenning og kun kunne holde sig fast i jernrørene, som 
bar presenningen. På et tidspunkt hører jeg, at en kaster op, 
og jeg vender hovedet og ser, at sygeplejersken holder en 
stålbakke i den ene hånd, med den anden hånd holder hun 
sig fast i taget, og det er hende som kaster op og er køresyg. 
Jeg standser og spørger, om vi skal tage en pause, men hun 

DEN KLOGE OG TRO TJENER, 
OG DEN HERRE SOM GJORDE 
SIG SELV TIL OPVARTER
Gudstjeneste til SMF-årsmøde d. 9. august 2020 ved 
Årsmødet Nyborg Strand. Af Pastor Lindvig Osmundsen.

Læsning Lukas 12,32-48

ANDAGT
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ANDAGT

svarer. »Kør! Det haster!«  Jeg fortsætter, og 
hun bider køresygen i sig og kaster op som 
det kommer. 

Da fik jeg respekt for missionens sygeplejer-
sker. Jeg glemmer aldrig det syn af hende med 
opkastskålen i den ene hånd og med fuld op-
mærksomhed på fødekonen. Det gjaldt hendes 
og barnets liv. Synet satte sig i mine fødder, om 
jeg kunne køre endnu mere forsigtigt. Vi havde 
endnu halvvejen tilbage, men få km før hospi-
talet, så bankede hun på ruden, og sagde: »Nu 
må du stoppe, barnet er 
kommet.«

Vi standsede, hun ord-
nede barnet og konen, 
og kort tid efter kunne vi 
fortsætte, og kvinden lå nu 
smilende og så på sit barn.

Vi kom frem og fik dem 
indlagt.

Et eksempel fra den ind-
sats sundhedspersonale 
har udført i kirkens og missions tjeneste i gene-
rationer. Mange er de sygeplejerske og læger, 
som har udført sundhedsarbejde på steder i ver-
den, hvor de var de første og i lange tider også 
de eneste som gav lægehjælp til mennesker. Og 
deres betydning for mennesker og for kirken 
kan ikke overvurderes. Klinikker og hospitaler, 
kristne læger og sygeplejersker forkyndte uden 
ord, i handling Kristi kærlighed på en måde som 
var med til at åbne menneskers øjne for livet 
og for evangeliet.

Sundhedshjælp formidlet fra en kærlig hånd, 
som ikke krævede penge for sig selv, som ikke 
påførte mennesker frygt og trusler. Sundheds-
hjælp givet uden bagtanke.

Så selv sygeplejersken og klinikken kom til at lyse 
klart, som deres hvide kitler, i et lokalt mørke, 
hvor det var Kalicha og troldmænd og kloge 

mænd og koner som stod for at hjælpe menne-
sker mod sygdomme og som bandt mennesker 
til sig med trusler og løfter mod betaling. 

Også de hvide kitler og de små piller var med 
til at sætte mennesker fri og åbne for nyt syn 
på livet og verden. Og mange gange gik vejen 
for mennesker via klinikken til kirken. Det så jeg 
mange gange i min tid i Etiopien.

Den tjeneste som sundhedspersonale har ud-
ført i missionens og kirkens tjeneste har haft 

afgørende betydning for 
utallige menneskers liv 
og tro.

I vores del af verden er 
opbakningen til mission 
vigende, og SMF har ta-
get den modne og kloge 
beslutning at lukke den 
forening, som har støttet 
læger og sygeplejerske og 
andet sundhedspersonale, 
som har været udsendt 

gennem danske missionsselskaber.

Det mærkelige er at missionsselskaber og mis-
sionsforeninger skal være midlertidige. Det er 
udtryk for at arbejdet er lykkedes og har udført 
sin opgave, når man beslutter at lukke ned.

Det internationale kirkelige fællesskab mellem 
kristne i verden ophører ikke, men glædeligt er 
det, når de nye og unge kirker vokser sig store 
og modne og overtager ansvaret og rollen. 

Det er det sunde livs gang også i kirkens mission. 

Der er al mulig grund til at glæde sig over mis-
sionshistorien, også de sidste 200 år, som har 
haft afgørende betydning for kirkens udbredelse 
i verden, og for fremvæksten af kirker i næsten 
alle lande. Kirker som nu står og går på egne 
ben og som selv er aktive i mission ud over 
deres egne grænser.

Den tjeneste som 
sundhedspersonale har 
udført i missionens og 

kirkens tjeneste har haft 
afgørende betydning for 

utallige menneskers 
liv og tro.
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For Sundhedspersonalet, som har stillet sig til rå-
dighed, er der også den dimension, at sundhed 
i dag er udbredt i alle lande og hører naturligt 
med til alle regeringers ansvarsområde. Sådan 
var det ikke da SMF begyndte.

Med det i tankerne kunne det ikke være en 
bedre tekst at få til årsmødegudstjeneste end 
den vi netop har læst.

Den rummer så meget til dem, som har satset 
deres liv på Jesus Kristus.

Den lille hjord, som Jesus kalder dem, der følger 
ham og som har satset deres liv i at tro på Ham.

De tro tjenere, som var i færd med at gøre deres 
arbejde, arbejdede trofast, medens de ventede 
på deres Herre. Og de blev ikke rige af deres 
arbejde, men de samlede, uden at de vidste det 
eller tænkte på det, skatte i himlen, der hvor 
Kristus ser den gode gerning som gøres mod 
en af hans mindste.

I teksten til i dag har vi også en underlig lignelse, 
som giver os et meget overraskende billede af 
Herren. Det er lignelsen om Herren, der er taget 
afsted til bryllupsfest, som æresgæst. Hjemme 
går tjenerne i hans hus og gør deres arbejde og 
som venter på, at deres Herre skal vende tilbage. 

Og straks han kommer og banker på sin dør, 
så er de klar til at lukke op for ham og tage 
imod ham. Og da fortsætter lignelsen med det 
helt usædvanlige billede. Denne Herre vil binde 
kjortlen op om sig, det vil sige han vil tage ar-
bejdstøjet på, og så vil han vise alle sine tjenere 
hen til bordet, og så vil han tage maden frem 
og sætte for dem og varte dem op.

Herren gør sig selv til tjeneren.

Det er dette billede Jesus giver os i denne lille 
lignelse. Gud der bliver tjeneren. Eller måske 
rettere. Dette er billedet af Kristus, når han kom-
mer igen som Herren og møder sin menighed 
for at varte dem op ved det himmelske måltid.

SMF • 3-2020
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Men det er også det billede af Gud, som Jesus 
forkyndte, og som vi har fået overleveret i Det 
Nye Testamente. 

Det er meget vigtigt for vores tro, at vi opdager 
hvad det er for billeder Jesus giver os af Gud 
og af ham selv.

Vi har ofte en tendens til, når der tales om Gud 
som en far, at vi finder vores egen biologiske 
far frem fra erindringen og lader ham være den 
som danner vores Guds billede. 

Jeg har ofte hørt som præst, at der var konfir-
mander og andre, der ikke kunne lide, at jeg 
omtalte Gud, som en far. De tænkte nemlig 
på deres egen far, når de 
hørte ordet far.

De tog deres eget far bil-
lede frem og satte op som 
Guds ansigt. 

Men det er at danne Gud 
i vores eget billede.

Jesu forkyndelse om Gud og Jesu brug af billeder 
rummer en ny beskrivelse af faderbegrebet. 
Og Jesus beskrivelse af Herren rummer en ny 
beskrivelse af, hvordan Jesus er som Herren. 

Vi skal skrotte vore egen billeder og begreber, 
for at vi kan høre og lægge mærke til, hvad det 
er Jesus siger.

Hvordan er Gud? 

Når Jesus er den som svarer, så kan svaret lyde:
Gud er som Jesus, der vasker disciplenes fødder.
Gud er som Jesus, der tager imod de små børn.
Gud er som Jesus, der rører ved en spedalsk.
Gud er som Jesus, der lider og dør på korset.
Og vi kan fortsætte den række af billeder, hvor 
Jesus giver nye billeder til vores tro og tænkning 
om Gud.

Denne lille lignelse, som næsten kan gemme 
sig imellem alt det, som siges her, rummer et 

helt og meget usædvanligt billede af Jesus som 
Herren. Jesu er den som kommer som tjener.

Men det er ikke det eneste sted vi møder dette 
billede.

Et sted siger Jesus det direkte: Jeg er kommet for 
at tjene og give mit liv, som løsesum for mange.

Og i Salme 23 har vi også dette billede: David 
siger: Du er hos mig, din stok og din stav er min 
trøst, og så kommer det: Du dækker bord for 
mig, for øjnene af mine fjender.

David siger om Gud, at han er som en mor, 
der dækker bord for ham. Her har David en 

forudsigelse af inkarnatio-
nen. Gud kommer til os, 
og Gud gør som en mor, 
der dækker bord.

At dække bord betyder 
både at sørge for os og at 
vedkende sig os. 

Jeg har nævnt Jesus, der vasker sine disciples 
fødder, også her får vi sagt det til os, at Jesus er 
Herren, der er kommet som tjeneren.

Og kort efter opfylder Jesus for disciplene 
ordene fra salme 23. Han dækker bord for 
disciplene. Jesus rejste sig, tog brødet og brød 
det, gav dem det og sagde. Dette er mit legeme 
som gives for jer.

Og ligeledes tog han kalken og gav dem.

Nadvermåltidet er forsmag på det bord, Herren 
vil dække for os i evigheden. Og det er ham, 
vi venter på, skal komme igen for at samle sin 
menighed.

Det er den forventning, vi lever i og med, og ind-
til da er vi kaldet til at tjene, og være kirke, som 
synger og lytter til evangeliet og som bruger sine 
hænder og fødder, hvor i verden vi end er kirke.

Amen.

Herren gør sig selv
til tjeneren

SMF • 3-2020
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
 

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.

KÆRE VENNER OG FORBEDERE
De sidste måneder er der bare sket så meget 
for os.

Corona blev en kæmpe udfordring for os. Det 
kan I læse mere om under »Corona tiden«.

Vores datter Susanne og svigersøn Stephen blev 
gift den 4. juli i Lyngdal i Norge. Det er et kæmpe 
mirakel for os, at vi kom med, for der var ingen 
internationale rutefly fra/til Kenya. MEN - vi selv 
og mange andre bad Gud bane vej, hvor vi ikke 
kunne se nogen vej. Og Gud formår jo alt. Vores 

datter havde MEGET brug for, at vi kom hjem til 
brylluppet, og vi havde også selv behov derfor, 
da vore børn naturligvis betyder ubeskrivelig 
meget for os. Vi bad derfor Gud skabe en vej, 
så vi kunne være i Danmark senest den 19. juni, 
så der var plads til 14 dages karantæne inden 
brylluppet. Og Gud skabte vej! Den 15. juni, blot 
3 dage før rejsen, fik vi billetter til et evakuerings-
fly, som Den Koreanske Ambassade i Nairobi 
havde arrangeret med Qatar Airways til Doha, 
og fra Doha var der forbindelse til København, 
så vi landede i København netop den 19. juni! 
Og allerede den 30. juni kunne vi tage til Norge, 

6

Vores datter og svigersøn, 
Susanne og Stephen Refsnes! 

SMF • 3-2020
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da flere tests for Corona udelukkede, at vi var 
blevet smittet i Kenya eller på rejsen. Dermed 
kunne vi være sammen med Susanne nogle 
dage før brylluppet. Det var SÅ godt!

Gud er god og hans trofasthed varer til evig tid!

Men vi skulle jo også tilbage til Kenya igen! Også 
her skabte Gud vej, for den 6. juli bekendtgjorde 
Kenyas præsident Uhuru Kenyatta, at der ville 
blive åbnet for internationale fly til/fra Kenya fra 
den 1. august. Så den 2. august fløj vi tilbage til 
Nairobi! Gud formår virkelig at bane vej!

Vi havde en skøn tid i Danmark. Vi havde ikke 
mange møder, kun ét i vores egen kirke i Esbjerg 
foruden 2 stuemøder, men det var så godt. Og 
så nød vi samvær med vore børn, søskende og 
venner rundt omkring.

Vi var også en del hos Bedstefar Bjerno, som 
blev gift med min, Birgittes, mor i 1985. Vi fik 
snakket meget med ham. Vi fik også hjulpet ham 
med en del praktiske ting, da han ikke længere 
magtede så meget. Vi er så taknemmelige for, 
at vi var sammen med ham en hel del, for i ons-
dags, den 12. august, blev min søster og svoger 
i Thisted ringet op af politiet, som fortalte, at 
Bjerno var blevet fundet livløs i Søby Sø. Bjerno 
elskede at svømme i Søby Sø, som ligger tæt på 
Brande, hvor han boede. Lægerne fandt ud af, 
at han var død af en blodprop i hjertet. Det var 
et chok for os alle, men vi er glade for, at han 
sikkert ikke har mærket så meget.

Birgitte og Søren.

(fortsættes næste side)

Jeg, Birgitte, rejser den 19. august hjem til begra-
velsen og for at hjælpe med mange praktiske 
ting omkring dødsboet. Jeg rejser tilbage til 
Kenya igen den 31. august. Vi har fået bekræftet 
af vores forsikring, at de hjælper med udgifterne 
til rejsen. Tak for forbøn, at også rejsen tilbage 
til Kenya må gå rigtig godt, og at jeg må blive 
bevaret fra Corona og andet skidt.

Til sidst en stor varm tak for jeres forbøn og 
støtte til vores arbejde.

Må Gud velsigne enhver af jer.
Kærlig hilsen 

Birgitte og Søren

SMF • 3-2020



SMF • 3-2020SMF • 3-2020

8

CORONA TIDEN 
I vores sidste nyhedsbrev skrev vi om, hvordan 
Corona havde påvirket vores tjeneste rigtig me-
get, da menighederne ikke måtte samles, og der 
derfor ikke kom ret mange kirkeledere for at 
bede om hjælp til kirker. Og når menighederne 
er med til at betale løn til vore medarbejdere, 
så blev det en kæmpe stor udfordring for os 
bare at betale løn! Vi havde virkelig brug for 
økonomiske mirakler!
Vi er dybt taknemmelige for, at Gud lagde på 
menneskers hjerte at støtte os ekstra i denne 
periode. Uden det ved vi ikke, hvad vi havde 
gjort. Vores tjeneste ville have faldet fra hinan-
den! Igen har vi set, at vi intet kan gøre alene. 
Tak til jer, som har stået sammen med os i 
denne svære tid. Tak fordi I dermed er vore 
medarbejdere og medtjenere i Guds Rige, hvor 
vores mål er, at mennesker må blive frelst og 
blive Jesu disciple.
Flere af vore medarbejdere har de sidste par 
måneder blot fået støtte, så de kan betale hus-
leje og få mad på bordet. Andre har afspadseret, 
hvis de havde haft overarbejde. Og så har næ-
sten alle haft ferie i op til 4 uger. Det har været 
et meget meget stort administrativt arbejde for 
Birgitte, da alt skal foregå på lovlig vis, og vi som 
arbejdsgivere skal have dokumentation for alt, 
hvad vi gør i forbindelse med medarbejderne.
Her er stadig meget stille, men menighederne 
må nu samles igen i begrænset omfang. Vi 
håber og beder om, at der må komme gang 
i byggerierne igen, for vi ved, at mange mange 
menigheder har brug for hjælp til kirker.
Eli Rob, som er biskop og leder en kristen Radio 
og TV station, har i den grad fået hjerte for os 
og vores arbejde. Han har derfor tilbudt at lave 
en TV udsendelse om vores tjeneste. Det må 
af hensyn til skattevæsenet ikke være reklame, 
men vi må gerne fortælle vore vidnesbyrd og 
fortælle om, hvordan Gud har kaldet os til at 
arbejde med kirkebyggeri i Kenya. Bed gerne 
om, at udsendelsen må få stor betydning, så vi 
kan hjælpe mange flere rundt omkring, da vi 
ved, at mange har behov for hjælp.

Både på vej til Danmark og 
på vej tilbage til Kenya havde 
vi en hel nat i Doha Lufthavn. 
Vi fandt denne legeplads med 
en form for gulvtæppe, hvor vi 
kunne lægge os og sove, og 
især på vej til Danmark sov vi 

faktisk forbavsende godt!

På vej tilbage til Kenya.

SMF • 3-2020
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GIV – OG DER SKAL GIVES
Det er netop hvad Eli Rob har oplevet. Dagen 
før vi tog til Danmark blev vi af Eli Rob bedt om 
at komme ud og møde ham på sit kontor ved 
Radio og TV stationen.

Ca. 3 uger tidligere havde Eli Rob samt 2 kvinder 
fra Radio og TV stationen besøgt os. Vi mødtes 
ude i vores have, og så startede Eli med at tale 
til os og sagde: »Vi elsker jer. Og vi ønsker at 
velsigne jer. Vi giver tiende til forskellige formål, 
og nu skal I have vores tiende, selvom det ikke er 
ret meget«. Og så gav de os en check på 50.000 
kshs - svarende til ca. 3.200 kr. Eli Rob vidste godt, 
at vi havde haft en svær tid økonomisk, fordi 
Corona havde påvirket vores tjeneste så meget.
Nu var vi så blevet kaldt ud til Eli Robs kontor, 

Eli Rob og 2 sekretærer fra den kristne Radio og TV station giver os en check 
- en gave til støtte til vore medarbejdere!

Hvad laver denne ko? Jo den var på vej hen til vores med-
arbejder Anthony. Vi opmuntrer vore medarbejdere til at 
investere i noget, som kan hjælpe dem på lang sigt. Det 

kan være køb af grund, bygge deres eget hus – eller få en 
eller flere køer, som kan give dem en ekstra indtægt, som 

de også kan bruge til investeringer på lang sigt.

og da fortalte han om, hvordan han, få dage 
efter at de havde givet os de 50.000 Kshs, blev 
spurgt, om han ville købe en bil til en værdi af 
130.000 danske kroner. Han bød 50.000 kr. på 
den - uden at vide hvor pengene skulle komme 
fra. Men så skete det ene og det andet, og i løbet 
af få dage var bilen hans til brug i hans tjeneste. 
Han oplevede, at efter at de havde valgt at give 
og velsigne vores tjeneste, så gav Gud tilbage og 
velsignede ham og hans tjeneste!
Og så fik vi endnu en check på 40.000 kshs til 
vores tjeneste!
Det er SÅ rørende! Menighederne er selv med 
til at betale til deres kirker, men her var der 
en biskop, som havde fået hjerte for blot at 
STØTTE vores missionsarbejde i en tid, der var/
er svær for os.

SMF • 3-2020
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I juni var vores medarbejder Victor i Kassei i 
Turkana for at rejse tagkonstruktionen. Den 
gamle kirke var gammel og faldefærdig og 
desuden for lille. Kassei ligger i Turkana og 
så langt væk fra en rimelig god vej, så der 

måtte en traktor og trailer til at tage materialer 
til kirken derud. Præsten forventer, at den nye 

kirke vil gøre, at menigheden vil vokse 
– og at flere vil blive frelst!

SMF • 3-2020
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Her har Peter hjulpet med at lægge tag på nogle betonpiller, som menigheden har haft 
en lokal håndværker til at støbe ned. Det er et problem mange steder, at menigheder 

betaler skyhøje summer for at få rejst betonpiller til deres kirke. Dernæst har de svært ved 
at finde nogen, der kan lægge tag på bygningen. Så det sker også ofte, at vi bliver bedt 

om at komme og hjælpe med at lægge tag på eksisterende piller eller mure. 
I den gamle kirke var der ikke meget plads. Præsten Joseph mener, at den nye kirkebygning, 

hvor der er plads til alle, skaber glæde og opmuntrer nye til at komme i kirke.

Præsten Joseph sammen med de 2 mænd, 
som startede menigheden.
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En menighed i Eldoret, som vi hjalp med tagkonstruktionen til en kirke i 2018, 
er næsten færdig med deres kirke. Ja vi synes næsten, det ligner et foto af en model, 

men det ER billede af den ægte vare! 

Peter på billedet ovenfor ses 
sammen med konen Caroline 
og deres lille datter Ivaanah, 

som er et år gammel. Peter er 
montør og har arbejdet sam-

men med os i 8 år.

Billederne er fra en kirke et par timers kørsel 
fra Eldoret, hvor vores medarbejder Peter i juni hjalp 

med tagkonstruktionen til en ny og større kirke.
Præsten skriver, at en moderne kirke gør menighedens 

medlemmer glade, de føler sig bedre tilpas 
og de bliver mere engagerede.

SMF • 3-2020
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ET MEGET DEJLIGT BREV 
OG STOR OPMUNTRING
Lige inden vi rejste til DK modtog vi dette 
rørende brev fra vores medarbejder Victors 
kone Ester:

Er der noget at sige til, at vi bliver rørt - og at vi 
elsker vore medarbejdere?
Ester er lærer, og nu, hvor alle skoler er lukkede 
indtil januar, bruger hun tiden til at undervise 
deres egne 3 børn.

Kære Mzee og Mama.

Hilsen i vor Herres Jesu Kristi navn. Min familie og jeg griber lejligheden til takke 

Gud for jeres liv. I har været en stor velsignelse for os, og vi kan slet ikke forestille 

os, hvor vi kunne have været uden jer. Vi velsigner Herren for jer.

Mange tak for, at I har vist min mand den tillid at ansætte ham som én af jeres 

medarbejdere. Det er helt sikkert, at det, vi har nået, er et resultat af jeres stadige 

støtte. Vi har set Guds hånd gennem jer, kære venner. Vi er virkeligt så taknem-

melige for jeres kærlighed, støtte, medleven og omsorg - selv i disse vanskelige 

tider med covid-19 pandemi. Jeg har altid opmuntret min mand til at forblive loyal 

og være en trofast tjener for Mechai International til Guds ære.

Vi beder om, at Herren fortsætter med at udvide jeres vision, at Han ud af Sin 

herlige rigdom ved Kristus Jesus vil forsyne jer med alt, hvad I har brug for (Filip-

perne 4,19).

Lad Ham være jeres beskytter, der mod alle odds bevarer jer fra det onde - både 

åndeligt, fysisk, finansielt og følelsesmæssigt.

Må hele jeres familie og alle, der støtter jeres vision også være 

velsignet.
Må jeg opmuntre jer til aldrig at blive trætte af at gøre det gode, 

så jeres generøse sjæle må være rige, og når I giver andre at 

drikke, vil I også selv få slukket jeres tørst (Ordsprogene 11,25).

Må Herren bevare jer, velsigne jer rigt og byde Sine engle angående 

jer at vogte jer på alle jeres veje.

Vi vil aldrig holde op med at bede for jer og jeres vision. I er for 

altid i vore hjerter, og vi elsker jer så meget.
Ester Victor

SMF • 3-2020
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Her har vores medarbejder Rono hjulpet 
med at rejse stålrammen til en ny skolebyg-
ning for en menighed ca. 35 km fra Eldoret. 
Menigheden har bl.a. en skole for at nå be-
folkningen i lokalsamfundet med evangeliet.
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Kære SMF-medlemmer!

I forbindelse med at SMF lukker ned, vil vi i Dansk Kristelig Sygeplejeforenings bestyrelse 
gentage vores tak til jer for et mangeårigt, trofast samarbejde. Det har betydet meget 
for mange af vores medlemmer. Tak for de årlige invitationer til at være med på SMF’s 
årsmøde. Tak for støtte til særlige projekter i udlandet. Og tak for jeres forbillede hvad 
angår kærlighed til - og forbøn for - jeres udsendte medlemmer.
DKS vil gerne tilbyde alle SMF’ere et særtilbud om medlemskab. Nogle af de SMF’ere, 
der deltog på årsmødet, har allerede taget imod tilbuddet. Vi vil gerne at I, der ikke var 
med, også får muligheden. 
Tilbuddet går ud på, at I kan blive medlem for 50 kr. resten af året. Man kan læse om 
medlemskab og evt. melde sig ind direkte på hjemmesiden, hvor SMF står nævnt. Se 
www.dks-forum.dk / om os / medlemskab.

I kan også tilmelde jer ved at sende…
•  jeres navn, adresse, mailadresse og stilling (aktiv/pensionist/studerende) til vores 

udviklingskonsulent, Annette Langdahl kontakt@dks-forum.dk og 
•  de 50 kr. 
 - til Bank konto nr. 9340 6612193612 eller
 - Mobile Pay nr. 29140
 - Skriv venligst i tekstfeltet: »Særtilbud SMF«.

Lad os høre fra jer, hvis I har spørgsmål. Det vil glæde os at byde jer velkommen som 
medlemmer af DKS!

De bedste hilsener
DKS’ bestyrelse,

Grete Schärfe
Formand for Dansk Kristelig Sygeplejeforening
Bernstorffsvej 20 A, lejl. 311,
2900 Hellerup
Email: gresch@nordfiber.dk
Telefon: 23 32 06 30

SÆRTILBUD FRA 
DANSK KRISTELIG 
SYGEPLEJEFORENING (DKS)
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Lige siden jeg rejste fra Nyborg Strand søndag 
den 9. august, har jeg hørt ord og toner fra 
årsmødet som et ekko i sindet. 
Jeg har været medlem af SMF i 46 år og har 
deltaget i mange årsmøder, så jeg er overbevist 
om, at ekkoet fra SMF også fremover vil give 
genlyd igen og igen.

Salmerne »Guds menighed er jordens største 
under« og »Din rigssag Jesus være skal« hører 
absolut med til årsmøderne, og jeg tror vi alle 
er blevet opbygget og inspireret af dem. Den 
sidst nævnte er skrevet i 1912, og lige 10 år efter 
blev SMF startet. Salmen »Din rigssag Jesus…« 
er én af de mest sungne salmer i relation til 
Mission. Den får én til at ranke ryggen og giver 
glæde og livsmod.

Hvad SMF har betydet for missionærerne de 98 
år organisationen har bestået kan ikke måles 
og vejes. SMF har været til glæde, støtte og 
opmuntring for mange mennesker med med-
lemmernes evne til at lytte til missionærerne 
og vise forståelse og respekt for missionskaldet.
Jeg sidder i dag med et meget værdifuldt brev i 
hånden skrevet på årsmødet september 1979 
med 137 underskrifter. Jeg bliver helt blød 
om hjertet ved at se navne som f.eks. Valborg 
Brasch, Else Lohse, Zelna Mollerup, Ragnhild 
Andersen o.s.v. og læse deres kærlige ord, der 
viser medleven og omsorg.

Når man kom på hjemmeophold, var der gode 
velkomsthilsner og ønsker om at få besøg for 
at høre nyt derudefra.

Hvor bliver man dog taknemmelig over at tænke 
på alle de mennesker, som vil én det godt.

I 1981 kom der et brev fra Anna Stubkjær Borg 
kort før hendes død: »Er glad for at være til-
bage, selv om problemerne tårner sig op, men 
vel kun hvad vi kan forvente, men også i dette 
er Jesus min tilflugt. Alle har vi vore vanske-
ligheder, hver på sit sted, men lad os forsøge 
virkeligt at give Jesus førstepladsen, at hans 
rige må komme i vore hjerter og længere ud, 
for glæden var ment for hele verden. Hjertelig 
hilsen Anna Stubkjær Borg«.

Eva Boesen tog imod mig, da jeg kom til Sikonge 
i 1968. Hun var en stor hjælp og støtte, da vi 
kunne dele alt med hinanden. På et tidspunkt 
begyndte Eva at skrive digte, et af dem lyder:

Mit liv skal ej styres af stress og jag,
jeg vælger at leve hver eneste dag,
lyt`til min nabo, forstå hans smerte,
måske han har et sønderknust hjerte.
Gi´ hjertevarme og ikke kulde,
livet blir’ skønt, når det leves til fulde.

Lad mig eje din fred på min færden,
så kan jeg med glæde gå ud i verden,
fortælle til dem, der sørger og lider,
at der vil komme lysere tider.
Vælg livet, tro - der er håb til stede,
fyld livet med sang, dans og med glæde. 

Det er mit store ønske for SMF, at bladet 
fortsat kan komme én til to gange i året indtil 
2022 og hermed give organisationen en værdig 
afslutning.

Med kærlig hilsen og af hjertet tak.
Ellen Dalgaard Jensen 

SMF’S ÅRSMØDE 2020
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Inger Holmgaard og Birthe Dueholm blev genvalgt til bestyrelsen, og bestyrelsen konstituerede 

sig med Birthe Dueholm som formand og Inger Holmgaard som næstformand.

Bestyrelsens forslag om at opløse SMF blev godt modtaget. Der var 36 stemmeberettigede 
medlemmer tilstede ved generalforsamlingen. Vedtægterne kræver 2/3 stemmer  for at ned-
lægge foreningen. 

Resultatet blev 34 stemmer for, og 2 imod. Der er stort flertal for opløsningen af SMF. Bestyrelsen 
vil nu tage fat på denne opgave.

Vi sætter en pressemeddelelse i relevante blade og et ansøgningsskema på hjemmesiden.

Vi har omkring en million kr. til uddeling. Vi ser helst, at de bliver uddelt til sundhedsrelaterede 
opgaver.

Vedtægterne siger: Ved opløsning skal overskud gå til Ydre Misson.

Vi har sat en øvre grænse på 100.000 kr., mindre beløb kan også søges.

Så vi opfordrer alle vores egne missionærer/ medlemmer til at være opmærksomme på dette.

Vi regner med at have afsluttet foreningen ved årets udgang. Vi udsender et nyhedsbrev/blad i 
december, så vi får en god afslutning på det hele.

Birthe Dueholm

OMKRING ÅRSMØDET

På generalforsamlingen lørdag den 8. august 2020 blev det vedtaget at opløse SMF efter 98 år.
Jvf vedtægterne skal SMF’s værdier nu anvendes til dansk ydre missions arbejde. Bestyrelsen
har derfor besluttet at opfordre SMF´s venner, medlemmer, samarbejdspartnere og andre i
dansk ydre mission til at søge af foreningens midler til dette formål.

Der kan søges engangsbeløb op til 100.000 kr. pr. projekt. Ansøgning om mindre beløb er også
velkomne. På SMF´s hjemmeside findes ansøgningsskema til udfyldelse. Ansøgninger skal være 
SMF i hænde senest 1. oktober 2020. Sundhedsrelateret arbejde vil blive prioriteret, ligesom det 
hovedsageligt ønskes at støtte eksisterende arbejde eller projekter i relation til dette.

Find ansøgningsskema på www.smf-danmark

OPLØSNING AF FORENINGEN SMF 
(Sundhedspersonalets Missions Fællesskab)  
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ÅRSBERETNING I SMF 2020
Velkommen til generalforsamling.

Der er grund til stor taknemlighed til Gud for 
98 gode år for SMF. 

Der er gået mange bønner til vores himmelske 
Far gennem årenes løb. Tak for trofasthed på 
denne front. Også stor tak for økonomiske 
midler, der er givet til at støtte arbejdet i mis-
sion.

Stor tak til Jer, der er mødt op til vores muligvis 
sidste årsmøde i SMF. Dejligt at I er kommet, 
selvom vi foreslår at opløse foreningen. Vi har 
i bestyrelsen i henhold til foreningens vedtæg-
ter § 16 på 2 af hinanden følgende afholdte 
bestyrelsesmøder henholdsvis d. 25. oktober 
2019 og 21. februar 2020 enstemmigt vedtaget 
at anbefale generalforsamlingen at opløse SMF.

Vi håber, at vi får et godt årsmøde i glæde og 
taknemlighed til Gud.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for 
trofasthed, sammenhold og godt samarbejde 
i processen med forhandling om SMF’s fremtid. 
Det er med stor sorg, at vi er nået hertil, men 
vi synes, at det er ansvarligt at slutte nu med alt 
taget i betragtning. Ansvarligt fordi vi synes, at 
de midler, der er os betroet, skal sendes ud og 
arbejde og ikke langsomt fortæres op på drift. 

SMF • 3-2020
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Som I har kunnet læse i vores blad, har vi 
forhandlet om sammenlægning med andre 
sundhedsrelaterede foreninger i ydre mission.  
Nogle har vi henvendt os til andre har henvendt 
sig til os, men det er ikke lykkedes at f inde et 
samarbejde om noget nyt, som vi vurderede 
ville være tro overfor SMFs historie, profil og 
formål, derfor ser vi os nødsaget til at lægge 
det frem for jer på generalforsamlingen at 
stoppe nu. 

Medlemstallet er faldet meget de senere år. 
Vi har haft flere hvervekampagner, uden det 
har givet flere medlemmer. Tendensen i mis-
sionsarbejdet er, at der ikke er ret mange med 
sundhedsfaglig uddannelse, der udsendes til 
tjeneste, så SMF’s formål med at støtte udsendt 
sundhedsprofessionelle i deres arbejde ikke 
har ret mange modtagere længere.

Der er i øjeblikket 9 kredse og ikke alle har 
tilknyttet missionærer, da der kun er 6 missio-
nærer ude. Et hold er på vej hjem, og et andet 
kommer hjem om 1,5 år.

Vi i bestyrelsen har selvfølgelig allerede gjort 
os tanker om, hvordan en god afslutning og 
forvaltning af foreningens midler ville kunne 
være. Vedtægterne siger, at ved ophævelse 
af foreningen, skal bestyrelsen sørge for at 
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eventuelle midler skal gå til ydre mission. Bakker 
generalforsamlingen i dag op om bestyrelsens 
forslag om at opløse SMF, vil bestyrelsen ar-
bejde hårdt for, at alle vores midlerne hurtigst 
muligt vil blive sendt ud til helst sundhedsre-
lateret ydre mission, så de kan komme ud og 
arbejde for det, de var givet til. En mulighed 
kan være at lade missionsorganisationer og 
folk på missionsmarken ansøge om midlerne 
til beskrevne projekter. Tanken om, at vores 
midler kan komme ud og arbejde for mission 
og sundhed til de, der trænger til hjælp og op-
muntring, er en stor trøst midt i tanken om, at 
SMFs tid muligvis er slut.

SMF har givet følgende særgaver i året, der 
er gået siden sidste generalforsamling

Rikke Vestergaard 15.000 kr.  
til medicin

Miriam Bjerre 12.900 kr.  
til lys på fødestue mv.

Susanne & Leif Madsen 15.000 kr.  
til læge/ sygeplejeklinik på skolen.

Susanne & Leif Madsen 15.000 kr.  
til fysioterapi studerende.

Jens Fischer Nielsen 5.000 kr.  
til sygeplejestuderende i Bangladesh

I alt  62.900 kr.

Der er sidste år givet kr. 3.000,00 i årsmøde 
gave til de missionærer, der er ude. Og kr. 
5.000,00 i julegave til de udeværende mis-
sionærer.

Der skal lyde en stor tak til Kaj Moslev for hans 
arbejde med at redigere SMF bladet og ligeledes 
tak til Eva - Lene Sode Nielsen for arbejdet med 
at holde styr på regnskabet.

Til slut vi vil mindes kredsleder Kirsten Holst 
Jensen, Morsø kredsen, der døde i januar og 
Anni Lindhøj, Århus, der døde i juli i år. Anni 
var i mange år ansvarlig for bogsalget på SMF ’s 
årsmøde og har siddet i bestyrelsen SMF.
Der er arrangeret landsdelsstævne i Skjern den 
12. september kl. 10.00 - 16.00.
Det er i fællesskab med LMF, se programmer 
der ligger fremme.

Hermed overgives beretning til generalfor-
samlingen.

Formand 
Birthe Dueholm 
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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
September  
Så vær da ikke bekymrede for dagen i 
morgen; dagen i morgen skal bekymre sig 
for det, der hører den til. 
 Matt. 6, 34 
Oktober 
Ingen er Hellig som Herren, der er ingen 
uden dig, ingen klippe som vor Gud.
 1. Sam. 2,2

Adresseændringer
Adresseændringer med oplysning om 
medlemsnr. øverst på bladet sendes til: 

Forretningsfører Eva-Lene Sode Nielsen
Vejlevej 1,1 • 7260 Sdr. Omme
Mobil: 51868787
E-mail: kontor@smfdanmark.dk 


