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2 er den 2. januar 2019.
DEADLINE TIL NÆSTE BLAD

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

SMF’s formål:
SMF er et kristent fællesskab, der søger 
at opfylde Jesu Kristi missionsbefaling i 
Matt. 28, 19 - 20 ved:
a)  at støtte kristent sundhedsperso- 
 nale (SMF-missionærer og -volontø- 
 rer), der udsendes til evangeliseren- 
 de og/eller praktisk arbejde normalt  
 i den 3. verden.
b)  at virke blandt sundhedssektorens  
 personale i Danmark for:
 - evangeliets udbredelse.
 - styrkelse af det kristne fællesskab.
 - forståelse for nødvendigheden af  
  ydre missionsarbejde.

SMF’s bestyrelse:
Formand Birthe Dueholm,
Mosevænget 5, 7330 Brande. 
Mobil: 20 42 98 35 
Mail: formand@smfdanmark.dk 

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

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

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

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

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

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

I Lukas evangeliet kap. 13 er der en fortælling, som man må-
ske ikke hører så tit. Den handler om en kvinde, som går i 
synagogen for at høre Jesus undervise. Hun har i 18 år været 
krumbøjet og ude af stand til at rette sig op. Jesus ser hende, 
helbreder hende og hun går derfra rask, sat fri og både hun og 
de fleste i forsamlingen priste Gud, for hvad han havde gjort. 

Jeg er flere gange vendt tilbage til denne fortælling. Jeg kan 
godt lide at læse den, langsomt og lægge mærke til alle de 
små og store ting. Prøv lige at læs den. Lukas kap. 13 vers 
10-17. Læs den gerne et par gange. 

Læg mærke til at kvinden går i synagogen for at få under-
visning og ikke helbredelse. Men Jesus ser hendes lidelse og 
helbreder hende. Måske er det en lidelse, hun har vænnet sig 
til at leve med, og havde slet ikke forventet at Jesus ville eller 
kunne gøre noget ved det. Mon jeg lever med noget svært, 
som jeg ikke forventer, at Jesus kan eller vil gøre noget ved? 
Hvad er mine forventninger til Jesus? Og kan jeg lære noget 
af kvinden, som trods sit umiddelbare behov for helbredelse 
søger Jesus for at få undervisning - hun søger ikke miraklet 
men at blive klogere på Gud. 

Forestil dig i 18 år ikke at kunne rette sig op. At være krum-
bøjet og ikke at kunne se verden omkring sig i sin helhed men 
have et begrænset udsyn. Jeg tror, vi alle i overført betydning 
kan være krumbøjede. Noget tynger os eller noget tager vo-

Alene det at se andre 
mennesker i øjnene er 

nærmest umuligt. 

NOGET OM AT BLIVE SET, 
VÆRE KRUMBØJET, RETTE SIG 
OP OG KOMME HJEM SOM ET 

FORANDRET MENNESKE
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res fokus, således at vi kun kan se det lige foran 
vores fødder, og vi dermed ikke kan se tingene i 
deres helhed. Alene det at se andre mennesker 
i øjnene er nærmest umuligt. Men Jesus vil gerne 
se os i øjnene - og kan rette os op, så vi kan se 
os frit omkring, se tingene i en større helhed og 
se vores frelsers omsorgsfulde øjne. 

Og så er der farisæerne - de som er så optaget 
af regler, hvordan ting bør være, hvordan man 
skal være og gøre for at være rigtig med, at de 
slet ikke har øje for miraklet, Guds omsorg og 
kvindens nød. De fandtes vist ikke bare den 
gang. 

Og forestil dig så at komme hjem fra synago-
gen som et forandret menneske - hjem til det 
vante, til familien måske, til de vanlige opgaver 
og pligter, samme hus, samme omgivelser. Det 
er jo en hel anden kvinde, der kommer hjem 
end hende, som gik af sted til synagogen, og hun 
ser nu alt derhjemme fra en helt ny vinkel og 
på en ny måde. Forandret af mødet med Jesus, 
fordi han så netop hende og hendes behov 
midt i mængden. 

Mette Kristensen
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
 

Marjo Ten Kate og Bert Muizebeit
Marjo og Bert er begge fra Holland.
Har siden 1980 været aktive i forskellige 
sundhedsprojekter i Afrika (Rwanda,  
Zambia, Tanzania, D.R.Congo, Benin og 
Congo Brazzaville).
Har f ire børn - alle født i Rwanda.
Udsendt af BDM til Kipili, Tanzania.

NYT FRA TANZANIA

KÆRE SMF VENNER!
ARBEJDET FOR AT STYRKE   
KVINDER OG PIGER 
»Primary Health Care Project Lake Tanganyika« 
er et medicinsk projekt, hvis mål er at fore-
bygge sygdomme og at give undervisning og 
oplæring. Hovedkontoret er i Kipili, og projek-
tet når ud til 34 landsbyer, som alle ligger ved 
Tanganyikasøens bredder, og som kun kan nås 
via båd, grundet de høje bjerge og den dårlige 
infrastruktur.

Målet for den bæredygtige udvikling i Tanzania 
i 2030 er blandt andet: Ingen fattigdom eller 
sult, godt helbred, god uddannelse samt aktiv 
ligestilling mellem kønnene og styrkelse af alle 
kvinder og piger.

På bådturene med den mobile klinik møder vi 
mange kvinder og børn i næsten alle landsbyer. 
Der er stadig lang vej, før der opnås en god 
og effektiv balance mellem kønnene. Hoved-
problemet er, at der er stor uvidenhed blandt 
kvinderne.

FAMILIEPLANLÆGNING
Den mobile kliniks team giver oplysning om 
familieplanlægning i landsbyerne og samarbej-
der med en anden organisation, kaldet »Sikkert 
moderskab«.

I Kipili underviser sygeplejersker par omkring fa-
milieplanlægning. Bagefter uddeles enten kondo-
mer eller svangerskabsforebyggende piller (gesta-
genpræparater), eller sygeplejerskerne giver et 
svangerskabsforebyggende implantat i kvindens  
overarm.

SMF • 5-2018

Information om 
familieplanlægning.
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UNDERVISNING FOR 
SKOLEPIGER 
I 34 landsbyer un-
derviser vores team 
pigerne i de ældste 
klasser i Primary 
Schools og de yngste 
i Secundary Schools 
om pubertet og gra-
viditet. 

Det er et stort pro-
blem i Rukwa, at 
mange af skolepigerne 
bliver gravide. Den mobile klinik arbejder tæt 
sammen med myndighederne for at uddanne 
skolepigerne. Der er stor uvidenhed blandt 
pigerne, og vi prøver at bryde tabuet ved at 
fremvise holdbare hygiejnebind på markeds-
dagene.

Man kan ikke få engangsbind i området. Derfor 
fremstiller fem kvinder i Kipili de holdbare bind. 
Vi oplærer kvinderne i, hvordan de skal lave 
bindene, og materialerne bliver købt på det 

Undervisning af skolepiger om 
brugen af hygiejnebind.

Reklame for hygiejnebind, trusser 
og bøger på lokalt marked.

(fortsættes næste side)

lokale marked. Dette arbejde giver kvinderne 
en indtjening.

Bøger på swahili/engelsk købes i Dar es Salaam, 
og de sælges til pigerne i en lille pose med fire 
hygiejnebind, to par trusser og en bog (ca. 17 kr.)

Pigerne vil gerne have bindene gratis, men 
syerskerne har brug for en indkomst, og mate-
rialerne skal købes.
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IMANIS HISTORIE
Imani er 26 år og fik sit første barn i Tanzania 
for tre år siden. Hun havde veer i adskillige dage, 
men fødslen skred ikke rigtig frem. I hendes 
landsby var der ingen klinik eller sundhedscen-
ter, og hun havde ingen penge til bådturen til et 
sundhedscenter. Babyen var dødfødt.

Grundet det pres, som babyens hoved har 
udøvet på bækkenets blodårer, er vævet dødt 
mellem livmoder og urinblære. Derfor opstår 
der et hul i blærens væg: Hun får det, der hed-
der en Vesico-Vaginal Fistula (VVF). Det betyder, 
at kvinden ikke har kontrol over sin urin. Der 
bliver en konstant lugt omkring hende, og hun 
er flov over det.

Derfor bliver Imani af sin mand sendt tilbage til 
familien, hvor hun bor afsondret i en lille hytte. 
»Vi vil ikke kendes ved hende«.

KAN DETTE UNDGÅS?
Gennem vores undervisning i landsbyen af sund-
hedshjælpere og jordmødre forklarer vi vigtig-
hed af at sende unge pigers risikofyldte fødsler, 
tidligere kejsersnit, eller tarmproblemer videre.

STOR UDBREDELSE
Omkring to millioner kvinder lever med disse 
VVF-problemer i tredjeverdenslande. Alene 

i Afrika er der 80.000 nye patienter hvert år. 
Almindeligvis opstår VVF-problemet gennem en 
lang og kompliceret fødsel uden hjælp fra sund-
hedspersonale. Kvinderne bliver almindeligvis 
udstødt fra samfundet. De er »ubrugelige og 
uværdige« for deres mænd, fordi de ikke læn-
gere kan få børn. Disse kvinder tilbringer ofte 
resten af deres liv i fattigdom og ensomhed.

»FLYING DOCTORS«
Organisationen »Flyvende læger« i Nairobi, 

Kenya, udfører genoprettelses operationer og 
giver undervisning til tanzaniske læger

»Flying doctors« har i samarbejde med den 
tanzaniske regering startet et FISTULA-Program. 
Disse læger kommer en gang om året - også 
til Sumbawanga, Rukwa provinsen, 160 km fra 
Kipili. På hospitalet bliver der indrettet en særlig 
afdeling for disse kvinder, og på denne afdeling 
opstår en særlig solidaritetsfølelse, fordi alle 
kvinderne har samme problem, og alle bliver 
opereret for lidelsen.

ARBEJDET I MOBIL CLINIC TEAMET
Vi, der udgør teamet i den mobile klinik, er 
en slags mellemmænd. Vi uddeler brochurer 
og sikrer os, at kvinderne får oplysning om 
mulighederne. Arbejdet udføres sammen med 
landsbyens sundhedspersonale og jordmødre. 
Vi organiserer transport til det regionale hospi-
tal. Kvinderne bliver på hospitalet i en måned, 
og efter operationen får de undervisning i at 
leve et normalt liv, hvor de er mere robuste og 
har bedre selvværd. Den mobile klinik kan også 
følge op med efterbehandling, og vi kan rap-
portere til hospitalet og de flyvende læger, idet 
vi kommer til hver landsby fire gange om året.

Imani er tilbage I sin landsby. Når vi ankommer 
til landsbyen, kommer hun altid for at hilse på os. 
Nu er hun aktiv i at give information til kvinder 
med samme problem.

Marjo ten Kate and Bert Muizebelt 

Hygiejnebind, trusser og bøger.
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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 ZAMBIA

KÆRE SMF VENNER!
Selvom vi er forbi april nu og Påsken 2018 er 
historie, kan vi i taknemmelighed til Gud fort-
sætte med at TAKKE Ham for påskens budskab, 
nemlig de historiske kendsgerninger, at Jesus, 
Guds Søn, døde på et kors, blev begravet og tre 
dage efter opstod i en NY krop, som aldrig kan 
dø. Og Jesus var kun den FØRSTE af millioner 
af andre, som vil opstå i en ny krop og leve i 
Guds evige Rige. Det er Guds tilbud og kald 
til ethvert menneske. Et evigt Rige hvor ingen 
uretfærdighed eller korruption kan findes. Det 
ser vi frem til med ubeskrivelig glæde. 

Stort set har vi det godt og er fortsat med at 
rejse og holde møder og prædike/undervise, 
hvor muligheder åbner sig. Lige nu er jeg ved 
at komme mig over en stærk forkølelse, og 
forud for det havde jeg en uge med betydelige 
smerter i nakke og hoved. Det er næsten ok 
nu. Clara Marie har det rigtig godt.

Vi har i nu over to år arbejdet på at få zam-
bianske pas under den nye lov om dobbelt 
»statsborgerskab«. Årsag: Med vore danske pas 
betaler vi mange penge i Visum gebyr til de fleste 
lande, hvor vi krydser grænser i Africa. Det gør 
man ikke med Zambianske pas. Det har kostet 
os i alt omkring 8.000 kr.  at søge om pas og en 
ventetid med utallige besøg på kontorer.  

Skødet på Lifeline’s overtagelse af ejendom 
i 2012 er stadig et problem, og har ligeledes 
kostet både penge og snesevis af besøg hos 
sagfører.  Vi har håb om, at begge disse forhin-
dringer skal være løst før vi er ude af 2018. Der 
er brug for både bøn og tro og udholdenhed. 

Officiel åbning af 
Open Church i 
Ndola, hvor Malene 
Frederiksen og Lene 
Holliday blev indsat i 
tjeneste af et team fra 
Åben Kirke, Herning.

Pastor Innocent og Francisca var vore 
værter en søndag hvor vi talte i deres 
menighed i Mufulira. Her beder jeg 
for en gruppe mennesker som gav 

deres liv til Jesus den formiddag.

Her er vi i en anden kirke i Luanshya, 
hvor vi tjente med Guds Ord i den 

primitive og midlertidige træbygning 
på en NY kirke grund i et voksende 

by-kvarter i Luanshya.
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Vi har været på 3 missionsrejser i Zambia og 
tre uger i Malawi samt over 1 måned på rejse 
i Botswana, Syd Africa og Lesotho. I Lesotho 
deltog vi i den første graduation af bibelskole 
elever. Vi var inviteret som talere til kirke konfe-
rencer af tidligere elever fra KBC, som arbejder 
i henholdsvis Botswana og Lesotho. I Syd Africa 
fik vi gjort nogle nødvendige reparationer på 
vores Nissan Patrol som er 14 år gammel nu, 
men tjener os godt.

At vores Himmelske Far havde sendt engle med 
på vores lange rejser, fik vi indsigt i på flere må-
der gennem ugerne. Og vi er taknemmelige til 
Gud og så taknemmelige til jer, som har været 
med til at give økonomisk rygstød til at alt dette 
kunne lykkes. Vi befinder os altid godt på rejser, 
som er en udfordring til vores TRO, men netop 
også derfor en enorm stærk oplevelse af Guds 
trofasthed. Igen og igen så vi mennesker blev 
berørt og udfordret af Guds Ord gennem de 
mange, mange møder vi har været en del af på 
så mange steder. 

Når vi ikke er på rejse, så har jeg fortsat med at 
undervise på KBU, hvilket er en kærkommen 

udfordring, så længe nogen kalder på os også 
dertil.

Vi håber at sætte fod på dansk jord i maj måned 
2019 til en 4 måneders orlov, hvilket vi glæder 
os til.

Vi sender jer hermed vore bedste og kærlige 
hilsener med tak til jer som husker os i forbøn.

Clara Marie og Peter.

I Lesotho deltog vi i den første 
graduation af bibelskole elever 

i den kirke.

Pastor Njessa og Nicholas tog os på en dagstur op i bjer-
gene i Lesotho. Sne og is, og en frisk sejltur på en stor 
kunstig sø indeholdende drikkevand til Johannesborg.

Gaborone. Botswana. 
John og Jane Chikombo 
var vore elever på KBC 
i 1996/97. De har set 
en stor kirke vokse op 
og en menighedsba-
seret bibelskole som 
har udviklet sig til et 
universitet anerkendt af 
Botswana’s regering.
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SMF
Sundhedspersonalets

MissionsFællesskab

BEDELISTE 
2019

Komme dit rige 
(Matt. 6,10)



SØNDAG

»Og dette er den frimodighed, vi har 
over for ham: at hvis vi beder om noget, 
som er efter hans vilje, hører han os«.

(1. Johs. 5,14)

GRØNLAND
• Jytte & Preben Andersen
 
SKOTLAND
• Inger Olsen
 
NIGERIA

• Frederikke Vestergaard

MANDAG

»Vær ikke bekymrede for noget, men 
bring i alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse med tak«.

(Fil. 4,6)
 
• Missionærkandidater.

• Missionærer der har afsluttet arbejdet  
 på missionsmarken.

• Sundhedspersonale udsendt af  
 andre organisationer.

• Lærernes Missionsforening, Dansk 
 Kristelig Sygeplejeforening og Krisos.

• Medlemmerne, kredslederne, 
 og bestyrelsen i SMF.

TIRSDAG

»En retfærdigs bøn formår meget, 
stærk som den er«.

(Jak. 5,16) 

TANZANIA
• Steen Mølgaard Andersen

• Mirjam Karen & Per Bjerre

• Stine & Rasmus Roager
  Børn: Anders Christian 2008,  
 Ingrid Marie 2011, Alfred Johan 2014
 og Marius 2017.

ONSDAG

»Vi takker altid Gud for jer alle, når vi 
nævner jer i vore bønner«. 

(1. Thess. 1,2)

KENYA
• Susanne & Leif Madsen

• Birgitte & Søren Fyhn Pedersen

En af hans disciple sagde til ham: »Herre, lær os at bede« (Luk. 11,1).



TORSDAG

»Bed, så skal der gives jer; 
søg, så skal I finde; 
bank på, så skal der lukkes op for jer«. 

(Matt. 7,7)

TANZANIA: 
• Signe & Brian Bjørn Nielsen
 Børn: Silas 2012, Alma 2014  
 og Tabitha 2017

• Marjo ten Kate & Bert Muizebelt

• Birthe & Kaj Bruun

FREDAG
 

»Vær udholdende i bøn,  
våg med bøn og tak«.

(Kol. 4,1) 

ZAMBIA
• Clara Marie & Peter Pedersen

 
MOSKVA
• Connie Meyer

LØRDAG

»Vær altid glade, bed uophørligt, 
sig tak under alle forhold«.

(1.Thess. 5,16-18)
 
CAMBODJA
• Dina Burgdorf & Henrik Borch
 Jacobsen
 Børn: Selma 2005, Noah 2008,  
 Alfred 2011, Smilla 2014 og Petra 2016

ASIEN
• Karin & Thomas H.
  Børn: 3 drenge 

»Ham, som formår med sin kraft,  
der virker i os, at gøre langt ud over alt, 
hvad vi beder om eller forstår, ham være 
ære i kirken og i Kristus Jesus i alle  
slægtled i evighedernes evighed! 
Amen«. 

(Ef. 3, 20-21)
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BIBELORD 
2019

Januar »Herren er den som bevarer dig, 
 Herren er din skygge ved din højre side«. 
 Salme 121,5   2. Kor. 12,9

Februar »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   Ef. 2 ,10

Marts »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  

April »Thi af hans fylde har vi alle modtaget,    
 og det nåde over nåde«. 
 2. Mos. 15,2  Johs. 1,16  

Maj »Hos Gud er der visdom og vælde,    
 hos ham er der råd og indsigt«. 
 Job. 12 ,13    Johs. 8,51

Juni »Vælt din vej på Herren, stol på ham,    
 så griber han ind«. 
 Salme 37,5   Hebr. 4,16

Juli »Thi sine nådegaver og sit kald 
 fortryder Gud ikke«. 
 Esajas 12,2  Rom. 11, 29

August »I ham har vi forløsning, i hans blod, syn-
 dernes forladelse, så rig som Guds  nåde er. 
 Salme 3,4   Ef. 1,7

September »Kalder I på mig, vil jeg svare jer; 
 beder I til mig, vil jeg høre jer«. 
 Jer. 29,12   1. Tes. 5,24

Oktober »..Frygt ikke, thi jer er med dig, vær ej råd-  
 vild, thi jeg er din Gud! Med min retfærds   
 højre styrker, ja hjælper,  ja støtter jeg dig«. 
 Esajas 41,10  Koll. 3,12-13

November »Lad det samme sindelag være i jer, 
 som var i Kristus Jesus«. 
 Mika 7,18  Filip. 2,5

December »Thi alle I, som blev døbt til Kristus, 
 har iført jer Kristus«. 
 Zak. 2,12   Gal. 2,5
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MINDEORD OM ELISA RIIS
Med varme hænder og brand i hjertet udførte Elisa sit livsværk som missionær, 
sygeplejerske, jordemoder og organisator i det sydvestlige Etiopien gennem 20 
år. Udsendt af Luthersk Mission.

Hendes liv fik en brat afslutning, da hun den 28. oktober 2018 døde på Arre-
sødal Hospice efter en hård cancerbehandling, 54 år gammel.

Elisas indsats i Etiopien fortjener stor anerkendelse og respekt. Ikke mindst de 
senere år satte hun spor gennem et omfattende mor/barn projekt, som havde 
til formål at reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder og 
deres nyfødte. Elisa havde visioner og kæmpede for at realisere dem. Der blev 
opført sundhedscentre i områder langt fra hospitalet og uddannet kvalificeret 
sundhedspersonale, endda med mulighed for kejsersnit. Sin faglige viden sup-
plerede hun med en Master i International Sundhed i 2009. 

I missionærfællesskabet var Elisa en dygtig og betroet medarbejder og sad i 
flere omgange i missionærernes interne styre, også som formand.

Elisa gav sig helhjertet hen i sin missionæropgave. Både i arbejde og fritid. Bibe-
len blev slidt, og hun delte gerne Guds ord med andre. Mange nære relationer 
blev skabt gennem årene med kære etiopiske venner, kolleger og missionæ-
rer. Hendes ønske var, at hendes liv måtte vidne om Jesus, hvis kærlighed var 
et skinnende lys i hendes eget hjerte. 

Æret være Elisa Riis´ minde

Hjørdis Bernhard

13



14

SMF • 5-2018

14

 
Connie Meyer
Har siden 1992 arbejdet i  Moskva i nær 
tilknytning til Moskvas Patriakat.
Assisteret ved opbygningen af social og 
humanitær hjælp i Den Russiske Orthodoxe 
kirke i Rusland.
Medstifter af Human Care Russia.  

NYT FRA MOSKVA 

KÆRE SMF VENNER!

Solen skinner fra en blå himmel og forgylder 
træernes efterårsfarver.

Vi har haft travlt de sidste måneder. Der er 
udskiftning af personale på Ambassader og 
forretningsfolk. Vi er de glade aftagere af ting, 
familierne ikke kan bringe med til deres næste 
destination. 

Moskva er en stor by og udlændinge bor i alle 
områder af byen. Trafikken er tæt, ofte med 
trafikpropper, der kan vare i halve timer. Derfor 
henter vi ofte donationer om natten, når der er 
færre biler på vejene.

Det har været børnefamilier, der er rejst og 
vi har fået adskillelige babysenge, pusleborde, 
barnevogne, badekar, tøj og alt det, der ellers 
skal til, når et barn melder sin ankomst. 

En familie med to halvvoksne børn boede i et 
enormt hus på tre etager, og da to andre mod-
tagere ikke dukkede op, fik vi alle de møbler, 
familien ikke kunne bringe med hjem til Canada. 
To fuldt møblerede ungdomsværelser med 
senge, skabe, skriveborde, reoler, lænestole 
m.m. Forældrenes soveværelse var en kæmpe-
sal med en meget stor seng, sengeborde, gulv 
til loft skabe, kommoder, reoler m.m.

Det hele gik til fr. Pavels bror, fr. Mixail, som 
har arvet moderens sommerhus ikke langt fra 
Moskva. Her bor familien det meste af året. For 
fire år siden brændte al beboelse ned. Familien 
har lånt penge til at bygge et nyt træhus, men 
manglede stort set alt indbo. Tøj lå i plastikposer, 
de sov på puder og skiftedes til at sidde ved det 
lille bord, når de skulle spise.

Mixails bolig, køkken og spisestue.
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Familien har en lille tre værelses lejlighed i Mo-
skva. Både søn og datter bor hos forældrene. 
De er begge gift og har hvert et barn, dvs. 8 
mennesker i en lille lejlighed. 

På en af sommerens varmeste dage - 32 grader 
- hentede vi møblerne, som var store. Alt skulle 
skilles ad for at få mest muligt med i den lille 
lastbil, vi havde lånt til flytningen.

Efter to dages hårdt arbejde var huset tømt, 
møblerne var kørt til fr. Mixail, hvor familien nu 
sover i gode senge, tøjet er hængt i skabe og 
familien spiser samlet.

De mangler stadig køkken inventar og bruger 
mest et udendørs køkken så længe der ikke 
er frost og sne.

Fr. Mixail har en blodprop i lysken, og den kan 
ikke fjernes, derfor skal han hvile og ligge mest 
muligt og have ro og har det bedst i den friske 
luft i »dachaen« - sommerhuset.

Savva kom til verden 8. januar, og vi havde for-
synet forældrene med seng, puslebord og tøj. 
Masha blev født den juli og hendes forældre fik 
stort set alt, hvad de skulle bruge til deres baby. 

Både Savva og Mashas mødre havde haft svære 
problemer under graviditeten. Savvas mor er 
tvilling og det viste sig at Katya ventede tvillinger. 
Desværre døde den ene tvilling i femte svan-
gerskabsmåned. Tatyana ventede også tvillinger, 
men da der er både tvillinger og down syndrom 

i Tatyanas mands familie, fjernede lægerne den 
ene tvilling. Heldigvis er begge børn sunde og 
raske.

Tæt på kirken ligger et lille hospital, som nu er 
indrettet til hospice. Der er blevet renoveret, 
og der er installeret alt nødvendigt udstyr. Fr. 
Pavel er blevet den faste præst til dette hospice, 
og det er en tung opgave. Ofte ledsager jeg fr. 
Pavel, når han er kaldt til at betjene døende. Det 
er oftest cancer patienter, der er svundet ind til 
næsten ingenting. Den nærmeste familie er til 
stede og er meget kede af det. Der er ofte vigtigt 
spørgsmål omkring døden og tiden derefter. 

En yngre kone med mand og to voksne børn 
var døende og stort set uden bevidsthed, da vi 
kom. Hendes mand er officer og er forflyttet til 
Krim, hvor familien bor. Hendes forældre bor i 
Moskva og det store spørgsmål var, hvor skulle 
hun begraves. Der var lange samtaler med fr. 

En grav med kors navn og dato.

(fortsættes næste side)
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Pavel, som salvede den døende med olie - og 
jeg delte papirservietter ud. Min opgave i så-
danne situationer, hvor ord er overflødige, er 
at støtte fr. Pavel, hjælpe ham med messetøjet 
og give ham vand at drikke, give knus til de 
pårørende og hviske et par gode råd. F.eks. at 
hørelsen er det sidste, der forlader patienten. 
»Sig nogle kærlige ord til din mor, tak hende 
for alt det hun har givet dig i livet, fortæl om 
dejlige oplevelser. Men ingen diskussioner hen 
over sygelejet«. 

Fr. Pavel er tilkaldt flere gange om ugen og det 
er en tung tjeneste for ham.

Mit arbejde er så mangesidet, at jeg fra tid til 
anden må stoppe op og tænke efter, hvad der 
skal prioriteres de næste dage.

Samtidig er der også min private situation her 
i Moskva. Hvert forår skal jeg indsende en Le-
veattest for fortsat at få udbetalt min danske 
folkepension. Hver efterår skal jeg forny min 
registrering på adressen, hvor jeg er registreret i 
Moskva og samtidig fremvise et bevis på, at min 
indkomst er tilstrækkelig til at dække daglige 
fornødenheder. »Vi skal vide, du har penge 
til at købe mad for«, sagde den venlige dame 

på kontoret. De skal have styr på mig her 
i Moskva.

Jeg har et dansk kørekort og har hvert år 
fået et udenlandsk kørekort, som er et lille 
hæfte med tekst på mange sprog bl.a. russisk.

Jeg er dansker og Danmark er en del af Schen-
gen, men jeg bor udenfor Schengen.

Schengen har vedtaget en lov om, at såfremt 
man ikke bor i sit eget Schengen land, skal man 
have et lokalt kørekort, f. eks. spansk. fransk 
etc. Det betyder, at Danmark ikke længere 
kan forny mit danske kørekort, jeg skal have 
et lokalt - russisk - kørekort og kan så få et 
russisk internationalt kørekort, så jeg kan køre 
bil i Danmark! 

Kontoret for kørekort er flyttet temmelig langt 
væk fra den tidligere adresse.

Fr. Pavel har - sammen med mig - brugt lang tid 
på at finde først kontoret og derefter den rigtige 
luge. Da vi endelig fandt både adressen, kontoret 
og lugen, viste det sig, at man skal komme tidligt 
om morgenen for at være heldig at få et num-
mer til lugen. Der uddeles 10 numre pr. dag.

Mit danske kørekort udløb den 13. juni, så jeg 
kører ikke bil for tiden. Jeg håber, at jeg ikke 
skal til eksamen for at opnå et russisk kørekort.

Fr. Pavel skulle velsigne en lejlighed, give nadver 
til en gammel bedstemor, og jeg skulle hente 
en pose tøj hos en dansk familie. Vi tog af sted 
sammen og brugte en time på at finde lejlig-

Tatyana, André og 
deres lille datter Maria.
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heden, der skulle velsignes. Ejeren - en mand 
i halvtredserne - havde fået sin mors lille to 
værelses lejlighed. Manden har dårligt hjerte og 
skal have ro. Moderen bor hos en anden søn.

Trafikken var tæt gennem byen til den danske 
familie, som donerede tøj, børnene var vokset 
ud af.

Derefter brugte vi igen en time på at finde huset, 
hvor bedstemoderen bor. Huset var ikke at 
finde på et kort over byen. Så er mobiltelefonen 
en skøn opfindelse. Fr. Pavel ringede til barne-
barnet: »Vi holder på den blå benzin tank - hvor 
er huset?«. Natasha kom og hentede os. Jeg var 
glad for at se Natasha, som jeg kender fra jeg var 
med fr. Pavel på Hospice i august. Dengang var 
bedstemor, Tamara, rigtig dårlig, men var kom-
met sig og var nu hjemme. Datteren, Tatyana, 

tog imod os og efter nadveren hyggede vi os 
med te i køkkenet. 

Dagene bliver kortere og kortere og inden vi 
ser os om er kalenderlyset nået ned til 24 og 
det er jul.

I Rusland er det også jul den 24. december men 
efter den julianske kalender. Det betyder, at 
julen efter den gregorianske kalender, som er 
den civile kalender i Rusland, falder på den 7. 
januar efter kalenderen i Danmark. Jul i Rusland 
er en kirkefest, hvor nytåret stadig er den store 
familiefest, som den blev i sovjet tiden. 

Fra Moskva ønsker vi alle en  
velsignet jul og et glædeligt nytår.

Hilsen Connie Meyer

 

En dåb søndag eftermiddag.
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NYT FRA FORRETNINGSFØREREN
Så er efteråret slut, de skønne farver og indtil nu et helt fantastisk vejr er også slut, vinteren 
nærmer sig. Guds natur er forunderlig og hans skaberværk er perfekt. Alle gode gaver de kom-
mer ovenned, så tak da Gud, ja, pris da Gud, for al hans kærlighed!

DU ER VIGTIG, VI HAR BRUG FOR DIG
Tak for alle bidrag. Dejligt at der stadig bliver sendt midler, der kan komme ud og arbejde. 
Uden givere ingen SMF. I 2017 blev der sendt knapt kr. 100.000 direkte til missionærerne. Det 
er trofaste givere, der har drevet SMF gennem snart 100 år. Et arbejde, der har været til stor 
velsignelse og hjælp for mange mennesker i årene, der er gået. På den måde kan du være med 
til at drive mission og hjælpe ude i verden.

Nu er det snart slut på 2018, så derfor igen en bøn for at nå op på det magiske tal, 100 regi-
strerede gavegivere, der hver giver mindst 200,00 kr. Vi mangler stadig omkring 30 i at nå 
derop. Du behøver ikke skrive CPR-nummer, hvis du ikke ønsker skattefradrag. Så du er vigtig, 
din forbøn er vigtig og dine gaver er vigtige. Det er let at overføre med mobilpay på nr. 92900.

Når vi det ikke i 2018, så falder fradrags muligheden væk i 2019. Det håber vi ikke vil ske, da 
det har store konsekvenser og kræver en ekstra indsat at får den mulighed igen i 2020. Mister 
vi fradragsretten skal vi søge fritagelse for boafgift af arv, det er besværligt at søge tips og lotto 
midler, og vi ved ikke om det vil være muligt. I år har vi fået omkring 1/2 million i arv og godt 
50.000 i tips og lotto midler. 

På forhånd stor tak.

NYT KONTONUMMER: 7703-1097546 
Jeg skal gøre opmærksom på at indbetalingerne skal ske på et andet kontonummer end tid-
ligere. Vi lukker aktiviteterne i Danske Bank, da den konto kun bliver brugt til indbetalinger. 
Derfor er der ikke noget girokort indlagt i bladet. Al anden aktivitet foregår i Syd Bank, derfor 
kontonummer til Syd Bank. Nummeret står også på 2. side i SMF-bladet.

Rigtig glædelig jul og velsignet nytår 2019 til alle SMF-medlemmer.
Bedste hilsner

Eva-Lene Nielsen

NOTÉR
SMF/LMF Landsdelsstævne den 23. marts 2019 i Christiansfeld.

Nærmere program følger i næste blad.
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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!

DU ER VIGTIG!!!
Du er vigtig for SMF’s arbejde. Der mangler stadig mange registrerede
gavegivere for forsat at være godkendt med skattefradrag. 
Det har store konsekvenser, hvis vi mister godkendelsen.

Se også nyt fra forretningsføreren side 18.



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
Dec. »Når dommen kommer, siger   
 Herren den almægtige« 
 Malakias 3,19  Johs. 5,21

Jan. »Herren er den som bevarer dig,  
 Herren er din skygge ved din   
 højre side.   
 Salme 121,5    2. Kor. 12,9

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

Forretningsfører
Eva-Lene Sode Nielsen
Gl. Bøvlvej 9, 7260 Sdr. Omme

Mobil: 51868787
E-mail: kontor@smfdanmark.dk 

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


