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2 er den 21. oktober 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 

Salig er den, som læser op, og de, 
som hører profetiens ord, 
og holder fast ved det, der står skrevet i den; 
for tiden er nær.

Joh. Åb. 1 v. 3. 

Jeg har ikke beskæftiget mig meget med Johannes Åbenba-
ringen, og de få gange jeg har, har det fortrinsvis været de syv 
menighedsbreve i kap. 2 og 3. I dag læste jeg de første 3 vers 
af kap. 1 i Johannes Åbenbaringen og særligt sidste halvdel af 
verset, bed sig fast i mit sind. 

»Tiden er nær«… nær… ja, det kan man måske sige, men 
der er jo gået omkring 2000 år siden Johannes nedskrev 
disse ord, og vi venter stadigt på, at Jesus kommer igen eller 
har vi opgivet? I mit menneskelige univers er det jo ikke just 
som om tiden var nær dengang, mon den er i dag… kom-
mer Jesus virkelig snart tilbage eller skal der gå 2000 år mere, 
inden han kommer igen… Ingen ved det og »for Herren er 
én dag som tusind år, og tusind år som én dag« (2. Pet. 3 v. 8). 
Vores og Guds tidsregning er altså temmelig forskellige, men 
det er sandt, når Peter videre skriver »Herren er ikke sen til 
at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har 
tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, 
men at alle skal nå til omvendelse« (2. Pet. 3 v. 9). Gud vil 
altså at flere skal med - ja, der står jo, at Han ønsker, at ALLE 
skal nå til omvendelse. Det er fantastisk godt at vide og hurtigt 
melder takken sig, men også tanken og forbønnen for dem 
jeg kender, som endnu ikke er med på himmelvejen - »Gud 
vil du nå dem, før det er for sent«. 

Den næste tanke gik på mig selv. Hvis nu Jesus kommer igen 
i morgen, er jeg så rede til at møde Ham? Vil Han tage 
mig med eller lade mig tilbage? Har jeg min sag 
med Gud i orden? Jeg må bede med salmisten 
»Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv 
mig, og kend mine tanker, se efter, 
om jeg følger afgudsvej! Led mig 
ad evigheds vej!« (Sl. 139 v. 23-24).   

TIDEN ER NÆR…
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Holder jeg fast ved det, 
der står eller prøver jeg at 
tilpasse det mine tanker?

3

Så faldt øjnene på ordene 
»salige er den... der holder 
fast ved det, der står i den«. 
Her, tror jeg, der menes 
profetien eller åbenbarin-
gen, som Johannes fik, og 
som vi nu har nedskrevet som den sidste bog i 
vores Bibel, men jeg tror også det handler om 
hele Bibelen, Guds Ord - holder jeg fast i Bibelen 
som Guds ufejlbarlige sandhed? Holder jeg fast 
i, at Jesus er Vejen, Sandheden og Livet, at ingen 
kan komme til Gud uden gennem Jesus (Joh. 14 
v. 6)? Holder jeg fast ved det, der står eller prøver 
jeg at tilpasse det mine tanker? Det som behager 
mig? Det som passer ind i min hverdag, i mit liv?  

Vi er ved at sælge hus. Børnefamilier ønsker ikke 
en havedam, derfor må den sløjfes og i stedet 
skal der anlægges en græsplæne og ja, sådan 
går tankerne med, hvordan huset tager 
sig bedst ud og imødekommer evt. 
købers ønsker og behov. 

Hvordan får vi huset til at 
tage sig bedst ud på bille-
derne… Jo, der kan gå me-
gen tid og tanker med det, 
men det er vel ikke sådan 
jeg gør med Johannes åben-

baringen? Eller med Guds Ord generelt? Prøver 
jeg at tilpasse det tilhørerne? tiden? mine egne 
ønsker og behov? Eller holder jeg fast ved det 
som står… Bliver jeg mere optaget af at leve her 
i tiden end at være rede til møde Jesus… jeg 
må atter bede »Ransag mig, Gud, og kend mit 
hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, 
om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds 
vej!« (Sl. 139 v. 23-24).  
   Birgitte Elmkvist 
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
 

Sidsel Østerby
Født i 1991.
Uddannet sygeplejerske i januar 2016 fra 
Århus sygeplejeskole.
Arbejder på Skejby Sygehus.
Arbejder i perioder som frivillig på Nordic 
Medical Center i Addis Ababa.
   

NYT FRA ETIOPIEN

KÆRE SMF VENNER!

Jeg ønsker at sige en kæmpe tak til SMF-besty-
relsen for at have bevilget et engangsbeløb til 
en særgave til et sygehus i Etiopien, som jeg har 
fået særligt på hjerte. Mit navn er Sidsel Østerby. 
Jeg er 28 år og har været færdiguddannet syge-
plejerske siden januar 2016. Til daglig arbejder 
jeg på Skejby Sygehus og er rigtig glad for det. 
Samtidig har jeg en stor interesse og passion for 
sygepleje og mission i nogle af de fattigste lande 
i Verden og har bl.a. været i både Kenya, Indien 
og Etiopien. Det er ind i mellem overvældende 
at opleve de enorme behov og trængsler, man 

møder men er samtidig en stor glæde, når man 
kan være med til at hjælpe andre, selv i de helt 
små forhold. Jeg prøver på ikke at fokusere på 
det store billede, da jeg så alt for hurtig ville blive 
modløs og deprimeret. Jeg prøver i stedet at 
møde det enkelte menneske, Gud sætter foran 
mig, og at hjælpe der hvor jeg kan. At vise Hans 
kærlighed både med ord og handling særlig for 
de af Hans mindste, som måske i verdens øjne 
ikke er meget værd. 

Ca. ti dage efter min dimission fra sygepleje-
skolen i Aarhus rejste jeg til Etiopien, hvor jeg 
var så heldig at blive en del af et forholdsvis 
nyopstartet privat sygehus i hovedstaden Addis 
Ababa. Sygehuset er opstartet af skandinaver og 
hedder Nordic Medical Centre (NMC). Det er 
et fantastisk godt sted, og jeg blev hurtigt me-
get betaget af de imødekommende og dygtige 
etiopiske sygeplejersker, og de skandinaviske 
ambitioner om et højt behandlingsniveau både 
til rige og fattige, samt det passionerede ønske 
om at forbedre sundhedsplejen i hele byen/
landet. Det var som at blive inddraget i en lille 
international familie. Siden har jeg været der 
nede af fire små omgange både for medbringe 
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en masse materialer og udstyr 
fra Danmark, for at hjælpe med 
forskellige småting, og bare for at 
se dem alle igen. Der var mange, 
jeg kom til at holde rigtig meget af. 

NMC fungerer efter Robin Hood-
princippet, hvor man tager sig godt 
betalt for behandlingen fra de som 
enten selv har råd eller har en god 
forsikring, og så bruger man over-
skuddet til at behandle og hjælpe 
patienter, som er mindre privilege-
rede. Dette ligger højt blandt prio-
riteringerne, og sygehusets norske 
kirurg Kjell Magne Kiplesund, som 
var en af hovedaktørerne bag op-
starten af sygehuset, og som i dag 
leder NMC, lægger stor vægt på, at de altid må 
have mindst én af de såkaldte »charity-patients« 
indlagt, da der er så mange som trænger til 
behandling og medicin, men ikke har råd. 

Sygehuset åbnede i november 2015 med en 
lægeklinik for dagspatienter, en sengeafdeling 
med otte senge og et akutrum, hvor man bl.a. 
kunne stabilisere kritisk dårlige patienter, samt 
udføre mindre kirurgiske indgreb. I efteråret 
2017 åbnede man en tilbygning med to ope-
rationsstuer, en intensiv afdeling med otte 
senge, en akutmodtagelse, samt en udvidelse 
af sengeafdelingen. Der er i dag høj aktivitet 
på hele sygehuset og det sker jævnligt, at alle 
sengepladser er fyldt op. Blandt de ca. 150 an-

satte finder man primært etiopere, men også 
en række udenlandske læger og sygeplejersker 
bl.a. fra Europa og USA, og da jeg kom til NMC 
første gang, var jeg da også så heldig at finde 
en anden dansker - endda oversygeplejersken 
på sygehuset, Tine Møberg, som var udsendt af 
Promissio, men samtidig omsluttet i bøn af SMF. 
Det var en stor velsignelse at arbejde sammen 
med hende. 

Overskuddet fra indtægterne for behandlingen 
på NMC bliver også brugt til at uddanne og 
videreuddanne etiopiske sygeplejersker, og i 
september 2018 åbnede man en sygepleje-

skole drevet af NMC både økonomisk og 
fagligt. Håbet er at give disse studerende 
høj faglig undervisning og gode praktiske 
kompetencer, og at nogle af dem på sigt 
kan blive ansat på NMC og resten på de 
andre sygehuse, så at man dermed også 
kan være med til at højne standarden i 
hele byen/landet. 

(fortsættes næste side)
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På de danske sygeplejeskoler har man gode mu-
ligheder for at træne de praktiske færdigheder 
under uddannelsen, og jeg husker selv hvordan 
vi jævnligt var i »nursing skills lab« og øvede os 
enten på hinanden eller på skolens dukker. Det 
gør en stor forskel, at man kan prøve nogle 
ting af, inden man skal gøre det på »rigtige« 
patienter. NMC har haft et stort ønske om at 
erhverve en sådan simuleringsdukke til deres 
sygeplejeskole, så de studerende kan træne 
deres praktiske færdigheder. Med hjælp fra 
SMF har det nu været muligt at købe en dukke 
til skolen, hvor man bl.a. kan træne anlæggelse 
af perifer venekateter, blærekateter og ernæ-
ringssonde, intubering, medicin administration 
både intravenøst og intramuskulært, osv. De er 
meget begejstrede over dette og glæder sig til 
at tage den i brug.  

Jeg er så taknemmelig for at SMF har været 
med til at gøre dette muligt, og jeg glæder mig 
så meget til at overrække dem dukken, når jeg 
skal derned her til september. Jeg er overbevist 
om, at den bliver et meget nyttigt redskab for 
de studerende. Tusind tak!  

Sidsel Østerby

En meget 
glad Yonah.

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

NYT FRA KENYA

KÆRE VENNER OG FORBEDERE!
Om blot 3 dage er vi på vej til Danmark, hvor 
vi besøger menigheder, venner og familie. Det 
glæder vi os til - ikke mindst til at være sammen 
med vore 4 børn. 
Vi har haft en rigtig hektisk tid de sidste uger, så 
det bliver godt også at have lidt tid til at slappe 
af i Danmark. Arbejdet i Kenya fortsætter de 
første 2 uger, hvorefter medarbejderne får 2 
ugers ferie. Dog er 2 medarbejdere »vagt« på 
skift sammen med en vagtmand/kvinde fra et 
vagtselskab.
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Vi beder om, at alt må gå godt også her i Kenya, 
mens vi er i Danmark, og vi tror på, at Gud hol-
der sin hånd over vores base i Eldoret.

EN MEGET GLAD YONAH
Da vores medarbejder Rono for nylig kom hjem 
fra Turkana, fortalte han om præsten for menig-
heden, som han havde hjulpet med opførelsen 
af en tagkonstruktion til en kirke.

Yonah fortalte sin historie til Rono. Som barn 
havde han epilepsi. En aften var han sammen 
med andre drenge. Det var meget koldt, så de 
besluttede sig for at lægge sig til at sove om-
kring et bål for at holde varmen. En af de andre 
drenge vågnede og bemærkede, at det lugtede 
af brændt kød. Yonah var under et epileptisk 
anfald kommet til at ligge med armen ind i bålet 
(ja faktisk fik han også brandsår på venstre arm). 
Der var langt til lægehjælp, så der blev ikke gjort 
noget. Efter et par dage var hånden så inficeret, 
og naturligvis var smerterne også voldsomme, 
så Yonahs søster besluttede sig for at tage ham 
på et hospital. Men der var langt til hospitalet, og 
transportmulighederne var få. Det tog 2 dage, 
før de nåede frem til et hospital. Netop den 
dag var der en hvid læge tilstede. Han sørgede 
for, at Yonah blev fløjet til Nairobi, hvor han 
blev indlagt på et privathospital. Der var gået 
betændelse i såret, og nerveskaderne var så 
store, at de måtte amputere hånden og en del 
af armen. Han var indlagt i et halvt år. Men som 
vores medarbejder Rono sagde: Yonah er sådan 
en glad mand. Det er fantastisk, at sådan en 
mand midt i sine begrænsninger pga. sit handi-
cap er sådan et vidnesbyrd om Guds almagt, at 
han kan udvise en så stor glæde. Men historien 
fortæller også om, hvilke forfærdelige forhold 
mange mennesker i bl.a. Turkana lever under.

(fortsættes næste side)

Den gamle kirke Menigheden, som først mødtes under et træ 
og senere byggede en lerklinet kirke, siger, at 
kirken var blevet for lille, foruden at de var kede 
af kirkens ringe standard. De tror på, at den 
nye kirke vil være medvirkende til, at flere vil 
komme med i menigheden - altså menigheds-

Under byggeriet blev lerkirken brugt
til at opbevare tagplader og andre

byggematerialer, så da måtte gudstjenesten 
holdes udenfor. Mange menigheder er rigtig 

gode til at give plads til, at børn og unge 
kan deltage aktivt under gudstjenesterne 

med sang og dans.

SMF • 4-2019
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vækst, foruden at menigheden føler glæde og 
taknemmelighed over bygningen.

Menigheden rækker også ud til fattige med mad 
og økonomisk assistance, og så rækker de også 
ud til børn ved bl.a. at have en børnehave.

Søren har selv været en tur i byen Lodwar i Tur-
kana for at se, hvordan 2 menigheder klarede 
sig. Det var rigtig dejligt at se/høre, at begge 
menigheder klarer sig godt. Vi hjalp den ene 
menighed med tagkonstruktionen til deres kirke 
i 2011. Dengang var de ca. 100 i menigheden, 
og i dag er de ca. 350.

Menigheden, som i 2012 fik tagkonstruktionen 
til deres kirke, har ikke fået bygget deres kirke 
helt færdig, men de arbejder ihærdigt på det. 
Menigheden er ifølge præsten vokset fra 100 til 
ca. 600 medlemmer.

Sådan kan en »kirke« også se ud i Turkana.
Men vinden og solen var et problem for 

menigheden. Præsten Peter tror på, at den
nye bygning på billedet herunder vil op-

muntre nye til at komme i kirken, og
flere vil komme til tro på Jesus.

Præsten Gabriel og hans kone er også me-
get glade, for deres menighed har også
fået en tagkonstruktion til en kirke, hvor 
deres menighed før blot måtte mødes

under et træ. De tror på, at bygningen vil
medføre at nye vil blive føjet til menigheden.
Menigheden hjælper med at betale for, at 
forældreløse kan komme i skole, men de 

håber også, at de i fremtiden kan starte en 
børnehave samt et børnehjem.

Små og store i Turkana glæder sig over 
at få en kirkebygning, som giver ly for 
regn og sol. Og i hver kirke lyder Guds
 livsforvandlende ord uge for uge og 

det påvirker samfundet.

På vej til en kirke i Turkana sad den 
lejede lastbil fast i et flodleje. Det har 
vi prøvet før, så det var bare om at få 
lastbilen fri hurtigst muligt. Heldigvis
 fik vores medarbejder Daniel fat i 

en traktor, som kunne hjælpe.8



9

SMF • 4-2019

fin kirke, og her er menigheden også vokset. De 
var kun i begyndelsen omkring 20 i menigheden, 
da vi hjalp med tagkonstruktionen, og de sagde, 
at nu var de omkring 100. Men vi kunne tælle 
omkring 120 voksne foruden børn. Der var også 
dåb den dag, vi var der, så de har en jævn og 
god vækst. Vi blev hjerteligt modtaget og skulle 
have gaver som tak for vores hjælp. Det er altid 
en glæde at møde taknemmelige menigheder, 
som har visioner og som gør det godt.

(fortsættes næste side)

Der er brug for mange kirker til den stærkt 
voksende befolkning i Kenya.

MENIGHED VOKSET FRA   
20 TIL 120 MEDLEMMER
Sidst i juli besøgte vi en kirke ikke så langt fra 
Eldoret. For nogle år siden hjalp vi dem med 
tagkonstruktionen til deres kirke. De har fået en 

ET MIRAKEL
En søndag i juni besluttede vi os for at besøge 
en kirke i Nakuru, som vi hjalp med en tagkon-
struktion i 2001. Vi kom helt uanmeldt men blev 
straks budt varm velkommen og fik en kop te 
i præstens kontor. Præsten fortalte, hvordan vi 
var begyndt på arbejdet på tagkonstruktionen 
en mandag og var færdige fredag eller lørdag – 
og dagen efter blev bygningen taget i brug. Han 
sagde, det var helt utroligt og fantastisk - ja han 
kaldte det et mirakel!

Menigheden i Nakuru havde også en skole/
børnehave. Man må sige, at de har gjort

det godt, også for børnene.

Vi synes vore montører gør det godt. 
Her har vores medarbejder Samuel 
lagt tag på en større kirke et par ti-

mers kørsel nord for Eldoret. 9
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EN PRÆST GAV EN KO   
- FIK DOBBELT TILBAGE
I 2011 hjalp vi en menighed med en tagkon-
struktion til en kirke, som nu er blevet for lille. 
Menigheden er vokset fra 400 til 1000 medlem-
mer. Så vi har nu hjulpet dem med udvidelsen. 
Menighederne skal altid selv være med i det 
økonomisk, ud over hvad vi kan hjælpe med. Da 
de ikke helt havde midler nok, solgte præsten 
sin eneste ko, som var en vigtig indtægtskilde 
for ham. Men da menigheden hørte det, var der 
nogen i menigheden, der blev rørt, og præsten 
fik foræret 2 køer. Dejligt vidnesbyrd om, hvor-
dan Gud velsigner.

EN DRAMATISK WEEKEND
Vi føler, at vi og vores 
medarbejdere er en 
form for »familie«. Det 
oplevede vi også, da 
Allan sidst i juni »for-
svandt« en sen fredag 
eftermiddag, og ingen 
kunne komme i kon-
takt med ham. Lørdag 
var vi sammen med 

Allans kone, far, bror og flere medarbejdere 
på 3 politistationer, på hospitalet og lighuset for 
at lede efter ham. Ingen kunne give os nogen 
oplysninger.

Alle var dybt bekymrede - og vi frygtede det 
værste men kunne blot bede om, at han måtte 
blive fundet i god behold.

Søndag morgen - efter 36 nervepirrende timer 
- modtog Allans kone et telefonopkald om, at 
Allan var blevet fundet i udkanten af Eldoret. 
Fredag havde han netop hævet sin løn, krydsede 
gaden, hvorefter han ikke huskede noget, indtil 
han vågnede søndag morgen ude på landet. 
Pengene var væk, men ellers var han i god 
behold. I løbet af de første par uger derefter 
havde Allan flere gange mareridt om natten, 
men så bad han sammen med konen, og han 
kunne falde til ro igen. Han siger, at han nu har 
det helt godt igen. Desværre er historien ikke 
enkeltstående.

Politiet har arresteret flere, som er mistænkt 
for at stå bag sådanne røverier og kidnapninger, 
men om de har fundet Allans gerningsmand, er 
vi ikke klar over. Som den »familie« vi er, beder 
vi fortsat om Guds beskyttelse af os alle.

Til sidst vil vi gerne sige STOR VARM TAK til alle 
jer, som beder for os. I er virkelig med til at 
løfte vore hænder.

Også en stor varm tak til jer, som økonomisk 
er med til at gøre arbejdet muligt. Og jer som 
praktisk er med på den ene eller anden måde 

- eller sender opmun-
trende hilsner til os. Vi 
kan ikke undvære no-
gen af delene. Må Gud 
velsigne enhver af jer 
- også i den gerning I 
har fået betroet, hvor 
I har hjemme.

Kærlig hilsen
Birgitte og Søren

Udvidelsen af værkstedet i brug! 
Det er  fantastisk med den friske luft, lys 

gennem tagruderne og den ekstra plads!!! 
Kæmpe tak til jer, der har været med 

til at gøre det muligt!
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MISSIONÆRLISTE 2019
LUTHERSK MISSION

Dina Burgdorf Jacobsen
c/o Rye Clausen
P.O. Box 1451
Phnom Penh 
Cambodia
E-mail: dubidina@gmail.com

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

MISSION AFRIKA

Frederikke Vestergaard
Kongemøllevej 16, Skinnerup
7700 Thisted
E-mail: vestergaardrikke@gmail.com

UNGDOM MED OPGAVE

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

FREELANCE

Freelance sygeplejerske i Etiopien.
Sidsel Østerby, Århus.

APOSTOLSK KIRKES YDRE MISSION

Clara Marie Pedersen
P.O. Box 78060 Itawa
Ndola, Zambia
E-mail: pp@kaniki.org

BETANIA KIRKECENTER, BLÅHØJ

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

Susanne & Leif Madsen
New Life Africa International
Højbovangen 7
9200 Aalborg SV
Danmark
E-mail: leifmadsen@africaonline.co.ke

Birthe og Kaj Bruun
H. Drachmanns Vej 12
7500 Holstebro

EVANGELIEKIRKEN, ESBJERG

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

BRØDREMENIGHEDENS 
DANSKE MISSION
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det vækker glæde
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STOR TAK 
Stor tak til bestyrelsen for et 
godt arbejds- og bønsfælles-
skab.

I år er der ingen der går ud af 
bestyrelsen. Det er godt for SMF, 
at vi er enige om at løfte i flok i 

den udfordring, vi stå i.

Tak til Kaj Moslev for din indsats med vores blad. 
Vi ved, at det kan være svært at få stof nok.

Tak til Eva-Lene Sode Nielsen for dit arbejde 
med regnskabet.

Der skal også lyde en stor tak til alle i vores 
kredse og medlemmer for trofast forbøn, med-
leven og offervilje.

Det lykkedes igen i 2018 at nå op på over 100 
gavegivere, endda et godt stykke over. Tusind 
tak for det. Vi har 450 medlemmer.

Sidste år blev I orienteret om, at vi ville arbejde 
på en fusion / evt. sammenlægning med en sund-
hedsrelateret forening. Vores første kontakt til 
en organisation blev ikke aktuel. Vi har kontakt 
til en mere, hvor vi afventer tilbagemelding. 

Måske skal vi helt lukke den 97-årige forening 
SMF. Hvis det bliver resultatet, vil bestyrelsen 
komme med forslag til generalforsamlingen, der 
så ud fra dette må tage stilling til hvordan SMF’s 
formue skal anvendes. Se SMF’ vedtægter § 16. 

AKTIVITETER
Vi har haft et godt og velbesøgt landsdelsstævne 
i Christiansfeld i fællesskab med LMF d. 30. 
marts 2019.

I DØK var vi i år repræsenteret af Eva- Lene 
Sode Nielsen, da Birthe Dueholm  var forhindret.

DØK fejrer 50 års Jubilæum i dag i Odense. Det 
er en skam, at det falder sammen med vores 
årsmøde.

FORMANDSBERETNING 2019
I år var der Himmelske dage på Heden i Herning, 
og her deltog SMF med en stand. Det gav mange 
gode samtaler. Gav det så nye medlemmer, 
ja det må tiden vise? Tak til medlemmer, der 
beredvilligt var med til at bemande standen.

Kirsten Højgaard har deltaget i DKS- temadag.

Birthe Dueholm og Inger Holmgaard har delta-
get i vores norske søsterforening SMRs stævne 
i Haugesund, Norge i juni måned.

Birthe Dueholm har deltaget en enkelt dag på 
LMF’s Sommerstævne.

Vi har i det år, der er gået siden sidste årsmøde, 
haft 4 bestyrelsesmøder.

PR. udvalget klarer deres mødevirksomhed via 
mail og telefon.

Årsmødeudvalget har afholdt 1 møde.

STØTTE, GAVER OG SÆRGAVER 
Vi har givet støtte til 2 sygeplejestuderende til 
deres ulandspraktik. De fik hver bevilget 3.000 
kr. 

Ligeledes er der givet årsmødegaver og julega-
ver til de missionærer, der er ude i missions-
tjeneste. Her er der begge gange givet 3000 kr.  
til hver missionær.

Særgaver: 
Susanne og Leif Madsen har fået  15.000 kr. 
Birthe og Kaj Bruhn har fået  10.000 kr. 

Karin og Thomas har fået 2 x 15.000 kr. 

Rikke Vestergård har fået  15.000 kr. 

Jytte Andersen har fået  5.000 kr. 

Susanne og Leif Madsen har fået 
en jubilæumsgave på  1.000 kr. 

Som I nok har set i SMF bladet, har vi valgt Dan-
ske Bank fra, så vi nu kun arbejder med Sydbank.
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PR MATERIALE 
PR. udvalget har fået lavet nogle 
nye hvervefolder. 

Vi har fået nye kuglepenne med 
den nye hjemmeside adresse på. 
Hvis I har nogle af dem med den 
gamle adresse på, så send dem 
med missionærerne ud.

AFSKED MED MISSIONÆRER 
Vi har haft den sorg, at 2 af vo-
res tilknyttede missionærer er 
afgået ved døden, mens de var i 
tjenesten.

Det er Elisa Riis, død den 28. ok-
tober 2018 og Conni Meier, død 
den 9. maj 2019.

MISSIONÆRER TILBAGE I DANMARK
Følgende missionærer er vendt tilbage til Danmark efter 
endt tjeneste:
Karin og Thomas Højbjerg som har bosat sig i Herning.
Ulla og John Østergaard Nielsen som har bosat sig i 
Odense.
Sten Andersen som har bosat sig i Christiansfeld.
Jytte og Preben Andersen som har bosat sig i Århus.

Birthe Dueholm,  
formand
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13SMF bestyrelsen 2019.

Missionærerne som
deltog ved årsmødet.

Bemærk
Lydfilerne fra årsmødet 2019 ligge på 
hjemmesiden: www.smfdanmark.dk
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Afsender:  SMF v. Forretningsfører • Vejlevej 1,1 • 7260 Sdr. Omme

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
Aug I ham har vi forløsning, i hans   
 blod, syndernes forladelse, så rig  
 som Guds nåde er. 
 Salme 3,4 Efeserne 1,7.

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

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 


