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GUD GRIBER IND
2. Krøn. 20,21; 2. Krøn. 7,1-3; Ezra 3,11
Som hjemvendt missionær er det vel i orden at se tilbage på
31 år i Grønland og derigennem tale om Guds trofasthed.
I forskellige situationer i Israels historie ser vi, at Gud giver
israelitterne en ganske særlig opgave, nemlig at lovsynge Hans
navn - og ret specifikt. »Tak Herren for han er god og hans
trofasthed varer til evig tid« (1. Krøn. 16,34).
Når Guds folk er fyldt af taknemmelighed og tager disse ord
i sin mund og bekender det højt, så sker der noget i den åndelige verden, som også får betydning i vores timelige verden.
Flere gange ser vi Israels folk bryde ud i netop denne lovsang,
og så griber Gud overnaturligt ind. Vi ser eksempler på at krige
bliver vundet ganske enkelt, ved at lovsangerne gik foran og
lovpriste Gud. Gud griber ind. Skaber panik hos fjenden og
fjenderne bliver slået, og Guds folk vinder sejr.
Der er en lektie at lære her. Når vi som Guds folk i dag står
over for problemer og kampe, der kræver guds indgreb, så
kan vi benytte os af denne mulighed. »At sætte lovsangerne
forrest…«. Det betyder, at vi kan starte med at lovprise Gud
for hans trofasthed og godhed og så vente og se, hvordan
Gud griber ind.
I mange af vore første år i Grønland skønnede vi, at det ikke
var tid til direkte evangelisering, friluftmøder og invitationer til
evangeliske møder i kirken. Det var tid at bede og lovsynge.
Der var noget i den åndelige verden, der skulle nedbrydes,
før evangeliet kunne slå igennem og gøre sin indvirkning på
samfundet. Derfor blev der inviteret lovsangs grupper, store
internationale sangkor og forbedere og forbøns teams til
Grønland. Så gennem nogle år var der stor fokus på dette
og så kom der gennembrud.
En ikke-kristen kvinde som arbejdede i banken midt i byen
nær centrum, hvor mange mennesker ofte samledes for at
drikke, udtrykte sin forundring til mig: »John, der er blevet
en hel anderledes atmosfære her i byens centrum, efter at
sangerne har været her!«

DEADLINE TIL NÆSTE BLAD
er den 20. august 2020.

Det var tankevækkende for mig at høre dette,
og jeg tror, at det var med til at åbne mine øjne
for den virkelighed, når selv ikke-kristne kunne
mærke forskellen!
Så den efterfølgende tid blev der yderligere mobiliseret på denne front med forbønsvandringer
og lovsang i vores by - og bøn foran parlamentet.
Og forandringen kom. Vækkelsen kom og mange mennesker kom til tro på Jesus.
Et yderligere aspekt af den omtalte lovsang vil jeg
også gerne pege på her. Vi ser også den samme
lovsang anvendt ved indvielsen af templet. Når
lovsangen lød, så reagerede Himlen ved at
komme ned. Der står 2. Krøn 7,1-3, »…at Herrens herlighed fyldte temple«.
Jeg er overbevist om, at de mennesker, der
oplevede dette, aldrig ville glemme det. Og det
var ikke bare en koncertoplevelse med røg på
scenen. Nej, dette her var »the real ting« - det
var Guds herlighed i blandt sit folk.

... så sker der noget i den
åndelige verden, som også
får betydning i vores
timelige verden...
Jøderne har et ord for denne Herrens herlighed:
Shekina. Og bibelfortolkere har omtalt shekina
herligheden: »som den nærmeste jødiske ækvivalent til Helligånden!«
Vi lever i den nye pagt. Vi lever på den anden
side af korset, hvor netop Helligånden har taget bolig i den troende - det er genfødelsens
mirakel.
Hvor stort er det ikke at tænke på, at Gud
har taget bolig i sin menighed, ja, han har taget
bolig i os!
Så må denne andagt være med til at minde
os om at være taknemmelige. Udtrykke vores
taksigelse og lovsang med ord og gerning. Og
når vi beder for vore missionærer så glem ikke
at takke. Så griber Gud ind med sine overnaturlige mirakler.
Amen.
John Østergaard Nielsen
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
Stine Roager
Født den 20. marts 1987.
Uddannet jordmoder.
Gift med Rasmus Christian Roager.
Født 8 juli 1984.
Børn: Anders Christian - 2008.
Ingrid Marie - 2011.
Alfred - 2014.
Marius - 2018.
Udsendt til Iringa, Tanzania af Luthersk
Mission 2016.
Rasmus er en del af MUWA-teamet,
som tager på adskillige årlige evangelisationsfremstød af 5-10 dages varighed
rundt om i hele det sydlige Tanzania.
Rasmus har desuden til opgave at overse den praktiske og økonomiske drift af
evangelisationsarbejdet og bibelskolen.
Stine underviser på bibelskolen i faget
»Basal fysiologi, sundhed og sygdom«.
Desuden arbejder hun som jordemoder
på Den lutherske Kirkes hospital uden
for Iringa.

NYT FRA TAN

ZANIA

KÆRE SMF VENNER!
FORSTÅ LIDT OM LIVET FOR EVANGELISTER!
På bibelskolen for kvægnomader i Ilambilole
uddannes der hvert andet år et nyt hold evangelister. Når de nyudsprungne evangelister har
overstået den sidste eksamen, har de allerede
overkommet mange forhindringer på deres vej.
Der kan være mange forskellige udfordringer,
der gør, at eleverne ikke når til dimissionsfesten. Det kan være problemer med at finde
økonomiske midler til at betale skolepengene
og herunder manglende opbakning fra deres
hjemmekirke og mangel på tidligere skolegang,
hvilket bevirker vanskeligheder med at følge
undervisningen. Der kan også være massivt
pres fra familie og folk i deres landsbysamfund
derhjemme. Presset handler ofte om, at man
skal følge den traditionelle tro, skikke og ritualer frem for at følge Jesus Kristus og læse til
evangelist.
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Det er derfor en glædens dag, når vi kan være
med til at fejre og udsende nyuddannede evangelister til missionsarbejde. Udfordringerne fortsætter dog ofte for evangelisterne, når de skal
til at tjene blandt deres eget folk derhjemme.
De fleste evangelister i den lutherske kirke her
i Tanzania er stort set ulønnede, og presset fra
relationerne i lokalsamfundet samt den åndelige kamp, de står i, fortsætter eller forøges. Vi
oplever desværre, at nogle evangelister falder
helt fra arbejdet og troen på Jesus pga. pres og
de strenge udfordringer.
MØD MASAI-EVANGELISTEN DAUDI!
Vi møder dog også ofte det modsatte. En af
dem er evangelisten og ildsjælen Daudi Miyanga.
Han er gift og har 2 børn samt en del kvæg. Han
er masai og har sit virke i området omkring
landsbyen Chitego i Dodoma stift. Han er en
brændende kristen og har også et stort kald til
evangelisation og givertjeneste.

Rasmus har ved flere lejligheder haft et rigtig
godt samarbejde med Daudi, som f.eks under et
evangelisations-fremstød med MUWA-teamet.
Daudi havde gjort et stort og grundigt forarbejde
med at planlægge teamets fremstød. Alt det
praktiske var på plads hvad angår kontakt til masai-bopladserne, overnatningssteder, forplejning
og transport. Det ligger ikke normalt en masai
naturligt at planlægge grundigt i forvejen. Han
tog selv del i turen, brugte sin egen motorcykel
og betalte alle sine egne udgifter til brændstof.
Normalt er det MUWA-teamet, der bidrager
økonomisk til den lokale evangelists deltagelse.
Ved slutningen af turen gav han begge MUWAs
evangelister, hvad der svarer til ca. to måneders
løn. Udover det gav han en rundhåndet gave til
opførelsen af den nye sovesal på bibelskolen.
Til det årlige bestyrelsesmøde i MUWA var han
igen med og havde denne gang et masaitæppe
(fortsættes næste side)
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med som gave til hver af MUWAs evangelister,
som en opmuntring og påskønnelse af deres
arbejde. Alt dette viser hvor stort et hjerte han
har for, at hans eget folk skal møde evangeliet
om Jesus. En mand som Daudi er en af dem,
som vi beder om også i fremtiden må være med
til at bære MUWAs arbejde.
VÆR MED GENNEM FORBØN!
Vær med til at bede for Daudi og for MUWAteamets arbejde i fremtiden. Bed for styrke og
hjælp fra Gud til de færdiguddannede evangelister, når de møder udfordringer og forhindringer i arbejdet. Bed også for evangelist-eleverne
på bibelskolen.
Stine Roager

LÆR MERE!
MUWA: betyder »Mission og evangelisation blandt kvægnomader«. Det er et togrenet missionsarbejde, hvor bibelskolen
er den ene del af det, og evangelisations
fremstød med MUWA-teamet er den anden del af det. MUWA-teamet består af 4
evangelister, der alle selv er fra forskellige
kvægnomadestammer samt flere masai
præster. Kvægnomader findes i mange
dele af Tanzania, og der er flere forskellige kvægnomadestammer. Masaierne er
en af de store og mest kendte kvægnomadestammer. De er kendetegnet ved
overvejende at leve af mælk, frisk blod,
kød og indtægt fra deres kvæg. Opdrætningen af kvæg og en stadig søgen efter
græsgange til kvæget gør, at de lever som
halvnomader. En masaimands værdi måles
i, hvor meget kvæg og hvor mange børn
han har. Kvægnomaderne bliver ofte stigmatiseret i det tanzaniske samfund. I deres
traditionelle religion er der en skabende
Gud, men han har forladt menneskene og
er nu fjern.

Inger Olsen
Født den 12. marts 1944.
Uddannet sygeplejerske i Hillerød 1966.
Udsendt 1975-1985 til Etiopien og Djibout
af Red Sea Mission Team.
Udsendt af Ungdom med Opgave i
september 1993.

NYT FRA SKO

TLAND

KÆRE SMF!
Her får I en hilsen fra Skotlands vestkyst, hvor
jeg nu har været i snart 22 år tilknyttet UMO.
Først vil jeg takke alle jer, som trofast beder
for os missionærer og vores arbejde. Det er
blandt andet på grund af forbøn, at Gud virker.
Så tusinde tak at I er med i, hvad Gud virker
både her og ud over Jorden.
Det er lidt forskelligt, hvad jeg er med i, men
hovedsagelig beder jeg med og rådgiver mennesker, som kommer til mig for hjælp deriblandt
mange missionærer, som har været eller stadig
står i meget vanskelige situationer. Her vil jeg
give et eksempel, som jeg kun kan skrive om,
da personen selv har skrevet en bog om sine
oplevelser.
I november spurgte to venner mig, om jeg ville
komme ned til en UMO (ungdom med opgave)
base nær London og bede med en af deres
missionærer. Normalt rejser de, der søger
hjælp, til mig, men Anto havde en kun få uger
gammel baby. Jeg rejste derned i en uge og bad
(transformation prayer ministry) og talte med
Anto i ca. tre timer hver dag i fire dage.
Anto er en Tutsi fra Rwanda og var 12 år gammel i 1994, da folkedrabet på Tutsi stammen af
Hutuerne stod på. Hun oplevede ganske forfærdelige ting. En to årig bror døde i hendes arme
af skudsår. En 6 årig bror blev sammen med 50
andre børn skjult i en hule. Den blev opdaget af
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Hutuerne, og de satte ild til indgangen, og alle
børnene døde. Hendes mor og ca. 100 andre
slægtninge blev også dræbt på grusom vis. Det
var et under, at Anto overlevede de forfærdelige
oplevelser gennem de 3 måneder, drabene stod
på. Anto blev en kristen flere år senere og fik
megen hjælp og rådgivning og har valgt at tilgive
drabsmændene. Hun har nu i flere år været
missionær med UMO både i hendes eget land
og i England.
I 2018 blev Anto gift i Rwanda med en Tutsi,
som hun mødte på UMO basen i England, hvor
de begge arbejder. Manden var i et nabo land
under folkedrabene, så han var ikke traumatiseret på samme måde som Anto. Anto blev
også voldtaget flere gange i 1994, og det bragte
problemer til overfladen, da hun blev gift. Under
fødslen, hvor en læge ville undersøge hende, da
der opstod komplikationer, blev hun hysterisk,
og det tog nogen tid at berolige hende, før de
kunne foretage akut kejsersnit.
Hun havde store problemer med intimt samvær
med manden, og det stod klart for hendes venner, at hun ikke rigtig elskede eller var knyttet
til babyen. Derfor sendte mine venner bud
efter mig selvfølgelig med Antos og mandens
samtykke. Gud er god. Herren helbredte traumerne, og den sidste dag der blev jeg inviteret
til middag af familien, hvor manden takkede mig
for den store forskel, som min hjælp havde gjort
i deres familie. Jeg har siden hørt både fra Anto
og mine venner, at alt er vel. Hun er nu en glad
mor og hustru. Familien har det godt, og her i
marts rejser de på et længere besøg i Rwanda.
De beder om forbøn for denne rejse, da det
er svært for Anto at møde mange mennesker
og steder, hvorfra hun har så mange frygtelige
minder fra.

Da jeg kom tilbage fra England, deltog jeg også
på fuld tid i vores 2 ugers årlige retræte for missionærer. Vi har gruppesamtaler, lidt undervisning, debriefing, forbøn, massage, hvis de ønsker
det, og en tur i Skotland i weekenden. Det er en
megen travl tid for mig, da de fleste ønsker hjælp
for deres traumer. Mange af dem arbejder i meget vanskelige lande som Pakistan, Afghanistan,
Marocco m.m. Men det er meget skønt at se,
hvordan de får nyt mod og er parate til at tage
tilbage til de svære situationer, når retræten er
forbi. Der er altid mange dejlige vidnesbyrd efter
disse retræter, som vi har holdt her gennem 12
år, og jeg har været med til dem alle.
Derudover er jeg med i flere bede grupper, og
jeg vejleder og underviser nye kristne i troen og
i bibelen. Af og til bliver jeg bedt om at undervise
på UMO skolen eller andre steder, men det
meste af mit arbejde er nok forbønstjenesten
for andre, da mange kommer både fra UMO
her og andre steder fra - såvel som kristne her
fra landsbyen.
Må jeg også minde jer om at bede for den
muslimske ørken nomade stamme, som jeg
arbejdede iblandt i Etiopien og Djibouti fra 19731985. Mange er nu blevet kristne, men oplever
forfølgelse. Bed om en endnu større høst!
Jeg vil slutte med Joh. ev. 9:4, hvor Jesus siger: »Vi
må gøre hans gerninger, som har sendt mig,
så længe det er dag; der kommer en nat, da
ingen kan arbejde«.
Kærlig hilsen
Inger Olsen
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Ellen Dalgaard Jensen
Født 1936 i Skjern.
Valgte et liv blandt fattige og underprivilegerede.
Livsopgaven er at sætte fokus på de oversete og dem, som ingen regner med.
Uddannet sygeplejerske og jordemoder,
kurser i sjælesorg, den klinisk pastorale
uddannelse, social psykologi og antropologi fra Moravian College og præsteseminarium, USA.

NYT FRA TAN

ZANIA

KÆRE SMF VENNER!
I en årrække før murens fald havde Kidugalo
børnehave i Sikonge, Tanzania kontakt med
mange kristne menigheder i Østtyskland. Det
skete via en artikel skrevet om børnehaven til
et blad i Herrnhut, som lederen af en apostolsk
menighed læste. Ikke længe efter begyndte det
at strømme ind med pakker til børnehaven.
Hver gang der var orlov, måtte jeg til Østtyskland
for at sige tak for gaverne, og jeg blev inviteret
til at bo privat. På et tidspunkt havde jeg 200
adresser derfra.
Jeg boede flere gange hos et præstepar i Berlin,
som jeg stadig er i kontakt med. De var meget
interesseret i at høre om børnehavearbejdet
ved spedalskhedshospitalet i Sikonge, der begyndte med 8 børn i 1976 og hurtigt voksede.
Lederen var spedalsk men i behandling og nu
smittefri.
Så snart Berlinmuren faldt rejste præsteparret
til Tanzania, og kort tid efter påbegyndte de et
arbejde blandt børn, som igennem årene er
vokset støt. Mange givere i Vesttyskland meldte
sig til at støtte arbejdet. Der skete så meget,

at der måtte sendes frivillige til Tanzania for at
hjælpe med deres projekt. Igennem flere år
har man kunnet give mad og undervisning til
over 200 børn.
Lige før jul 2019 kom der brev fra det omtalte
præstepar i Tyskland til giverne, og jeg fik en
kopi af brevet. Præsten skriver om advent og
forventningens glæde, der hjælper os igennem
de mørke dage.
Her følger et uddrag af brevet:
»Når så forventningens glæde er forvandlet til
den fulde glæde, fordi den er opfyldt af det, vi
håber, så kan den deles med andre.
Jeg ved ikke, om man kan dele forventningens
glæde, men man kan dele den fulde glæde –
give den videre uden grænser, og det vil jeg
gøre i dette adventsbrev.
For et par dage siden fik jeg to vidunderlige
billeder fra Matema. Det ene viser den store
sorte vandbeholder og derover et solfangeanlæg. Solens stråler driver pumpen fra 60 m
s, dybde og giver rent, klart vand til 200 børn,
naboer med flere. Jeg forstår dette som en
Guds gave, som I alle har del i. Vand er liv siger
et gammelt ord, og liv er der i børnehaven i
Matema, Ibungu.
Det andet billede, som jeg vedlægger er fra
børnehavens 25 års jubilæum, som lige er
fejret«.
Børnehaven i Matema, Tanzania er inspiret af
Kidugalo børnehave, som åbnede i 1976 for
børn af spedalske forældre. Præsten skriver, at
besøgene i Østtyskland før murens fald faldt i
frugtbar jord.
Nu har præsteparret ikke så mange kræfter
mere, men deres datter og svigersøn tager
over. Han ønsker Guds velsignelse over deres
og vores arbejde.
Venlig hilsen
Ellen Dalgaard Jensen
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SMF ÅRSMØDE

8. - 9. august 2020

Tema: »Tak Herren
for Han er god«
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SMF Årsmøde 2020
Tema: »Tak Herren for Han er god«
Program
Lørdag den 8. august
10.00		
10.30 - 10.40
10.40 - 11.20
		
11.35 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
		
15.30 - 16.00
16.00 - 17.30
18.30		
20.00 - 22.00
		
		
		
		

Ankomst og kaffe/the.
Velkomst ved formanden.
Bibelreflektion »Tak Herren for Han er god« 			
ved Sømandsmissionen.
Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Frokost.
Pause.
Missionsforedrag »Tak Herren for Han er god« 			
ved Sømandsmissionen.
Kaffe.
Hjemmeværende missionærer fortæller.
Festmiddag. Mød gerne op i national festdragt.
FESTAFTEN:
»Tak Herren for SMF - for Han er god«.
Fejring af SMFs historie ved Birgitte Nygaard og 			
Mette Kristensen.
Kaffe med dessert.

Søndag den 9. august
08.00		
09.00 - 10.00
10.10 - 10.40
10.45 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 13.00

Morgenmad.
Gudstjeneste: Pastor emeritus Lindvig Osmundsen, Ikast.
Bedemøde.
Missionærerne fortæller.
Afslutning og fælles farvel.
Frokost.

TAK FOR I ÅR.
Årsmødebureauets åbningstid:
Lørdag kl. 17.30 - 18.00
Søndag kl. 11.30 - 12.00
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Tilmeldelse til SMF’s årsmøde på
Nyborg Strand 8. - 9. august 2020
Medlemsnr.: 				

(Se venligst bagsiden af SMF-bladet)

Navn:
Adresse: 				

Postnr. og by:

Telefonnummer: 			

Fødselsår:

Jeg er:

❏

aktiv missionær

❏

tidligere missionær

Klasse A: 4-5 sengs værelser med bad/brus og toilet
Klasse B: 3 sengs værelser med bad/brus og toilet
Klasse C: Dobbeltværelse med bad/brus og toilet
Klasse D: Lille enkeltværelse med bad/brus og toilet
Klasse E: Stort enkeltværelse med bad/brus og toilet

1.407,00 kr.
1.476,00 kr.
1.533,00 kr.
1.531,00 kr.
1.725,00 kr.

Ovennævnte priser dækker overnatning, forplejning, lokaleleje og mødeafgift.
Jeg foretrækker værelsestype:
Kan dette ikke fås, da:
Vil eventuelt dele værelse med:
Ønskes specialkost:
Priser for delvis deltagelse:
Lørdag: kl. 10.00: Velkomst kaffe/te med rundstykke 60 kr.
Lørdag: kl. 13.00: Frokost med isvand og kaffe 200 kr.
Lørdag: kl. 15.30: Kaffe/te med kage 60 kr.
Lørdag: kl. 18.30: Festmiddag med 2 retter i restaurantlokale samt dessert og
kaffe i salen 260 kr.
Søndag: kl. 12.00: Frokostbuffet inkl. isvand og kaffe 218 kr.
Søndag: kl. 15.00: Kaffe/te med kage 60 kr.
Isvand er inkluderet, øvrige drikkevarer er på deltagernes egen regning.
Lokale og mødeafgift pr. dag 90 kr.
Ønskes overnatning fredag til lørdag og eller søndag til mandag bestil via SMF.
Pris for årsmødet uden overnatning: 1.121 kr.
Tilmeldelse pr. brev til Eva-Lene Sode Nielsen, Vejlevej 1,1, 7260 Sdr. Omme
eller mail: kontor@smfdanmark.dk
Sidste frist for tilmelding den 13. juli 2020.
Evt. afmelding kan ske til ovennævnte adresse eller på tlf. 51 86 87 87.
Afmelding senere end den 2. august 2020 må man regne med at skulle betale for
hele opholdet.
Ved ønske om deltagerliste inden årsmødet oplys venligst mailadresse.
Betaling for årsmødet afregnes efter årsmødet via bank.
Regning for deltagelse udleveres på årsmødet.

(Send venligst tilmeldelsen i en kuvert)

v/ Eva-Lene Sode Nielsen,
Vejlevej 1,1
7260 Sdr. Omme.

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab
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DAGSORDEN
SMF ’S GENERALFORSAMLING
Lørdag den 8. august 2020
på Hotel Nyborg Strand i forbindelse med SMF’s årsmøde
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent og 2 stemmetællere.

3.

Beretning om SMF’s arbejde.

4.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

6.

Vedtægtsændringer.

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Birthe Dueholm og Inger Holmgaard.

8.

Valg af revisor.

9.

Indkomne forslag.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at foreningen nedlægges.

10. Eventuelt.
Således afskrift af vedtægternes § 7. A. stk. a.
Vedrørende indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen
Således afskrift af vedtægternes § 7. A. stk. b.
Indkomne medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, SKAL
være formanden i hænde i skriftlig form, senest d. 20.maj 2019. da der ikke kommer noget SMF
blad inden general forsamlingen, sendes de forslag, der måtte komme, ud til de, der deltager
i årsmødet.
Bestyrelsen
NB: Forslag til bestyrelsesmedlemmer ønskes fremsendt til formanden senest d. 1. august 2020.
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Mirjam Karen Bjerre
Født den 24. august 1972.
Uddannet social-og sundhedshjælper fra
Fredericia 2001.
Gift med byggetekniker Per Bjerre.
Børn: Rebekka Neema - 1995.
Sara Emilie - 1998.
Udsendt til Tanzania af Bethanias Kirkecenter 2003.

NYT FRA TAN

ZANIA

KÆRE SMF VENNER!
Vi vil gerne på vegne af klinkkerne i Mswakini
Juu, Matale A+B sige jer tusinde tak for særgaven
til vandvarmer systemer, som giver hver klinik
adgang til varmt vand. De blev modtaget med
stor begejstring, og vi havde en af vores masaier
med derud for at forklare på Kimaasai, hvordan
olie brænderne fungerede.
Med kun nogle få dl spildolie som de jo normalt
bare smider ud på jorden, da der ikke er nogen
form for renoverings steder herude, kan de
varme 60 L vand på 10 minuter. Som I kan se
på billederne, så tænder man op i det lille kammer i olien, og snart er der så varmt vand, at
de ikke kan holde fingrene under vandet uden
at brænde sig. Olien brænder helt rent, så den
ikke forurener. Så nu kan de både komme af
med deres spildolie på en god måde og samtidig
bruge den til noget fornuftigt!
Der bliver født rigtig mange børn på klinikkerne,
men tidligere har man ikke haft rent vand til
at vaske dem i. Det problem er nu løst, og de
3 læger var meget lykkelige over at have fået
(fortsættes næste side)
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brænderne installeret, og at de var så nemme
at betjene. Nu kan de også vaske deres instrumenter af. Mange steder har de jo bare tørret
dem eller vasket i koldt vand.

Så på vegne af befolkningen i Mswakini Juu,
Matale A og B vil vi gerne sige jer tusinde tak
for jeres flotte gave. Må Gud rigt velsigne jer.
Hilsen Mirjam Bjerre og teamet
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SMF REGNSKAB 2019
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
Alm. gaver
Gavebreve jfr. LL § 12, stk. 3
Kredsgaver
Årsmødegaver
Arv
Tips- og Lottomidler
Kontingent fra medlemmer
Indtægter i alt

SMF 2019

SMF 2018

42.240,03
3.000,00
9.277,00
11.375,00
376.695,75
56.554,31
85.050,00
584.192,09

54.748,50
3.000,00
14.395,00
15.635,00
552.688,55
51.535,27
86.775,00
778.777,32

UDGIFTER
Reklame		
Annoncering
-7.667,20
-6.583,60
PR midler
-3.724,14
-129,60
Reklameudgifter i alt
-11.391,34
-6.713,20
Resultat efter reklame
572.400,75
772.064,12
		
SMF-bladet		
Tryk af blad
-47.305,50
-33.692,00
Forsendelse af bladet
-15.609,35
-11.889,40
Bladudgifter i alt
-62.914,85
-45.581,40
		
Årsmøde		
Årsmøde betaling fra deltagere
24.301,00
20.680,00
Afholdelse af årsmøde mv.
-49.332,00
-45.337,20
Årsmøde transport
-7.381,56
-7.103,00
Årsmøde i alt
-32.412,56
-31.760,20
Gaver givet af SMF
Gaver til missionsarb.
Særgaver
Repræsentation
Gaver givet af SMF i alt

-48.500,00
-100.380,55
-209,24
-149.089,79

-64.300,00
-85.000,00
-972,00
-150.272,00
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SMF REGNSKAB 2019
RESULTATOPGØRELSE
SMF 2019

SMF 2018

-132.917,97
-30.457,62
8.862,00
-1.561,00
-11.670,80
-799,00
-1.897,00
-171.366,39

-146.831,97
-25.720,47
11.210,00
-3.326,00
-10.728,60
-9.538,08
0
-184.935,12

Adminitrationsomkostninger
Kontorartikler og tryksager
-1.753,60
Hjemmeside vedl. IT
-566,40
Telefon
-1.774,20
Porto
-80,00
Bankgebyr
-1.800,40
Nets opkrævning
-2.842,89
Revisor
-10.700,00
Forsikringer
-1.330,68
Kontingent til org. og abn.
-3.270,00
Foreninglet regnskab medlemsdata hjemmeside -5.908,00
Administrationsomkostninger i alt
-30.026,17
Resultat før renter
126.990,99

-282,60
-3.612,65
-1.743,54
-792,00
-1.894,95
-3.067,07
-10.300,00
-2.534,35
-3.600,00
-5.333,00
-33.160,16
326.355,24

Renter
Kurstab
Aktieudbytte
Renter i alt
PERIODENS RESULTAT

-12.275,26
12.740,21
464,95
326.820,19

Andre driftsudgifter
Løn omkostning
Købsmoms
Momskompensation
Bestyrelse & Forretningsudvalg
Rejse- & køreselsudgifter
Kursus og stævne udgifter
Kirkedage
Andre driftsudgifter i alt

-7.328,44
12.416,87
5.088,43
132.079,42
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SMF REGNSKAB 2019
RESULTATOPGØRELSE
SMF 2019

SMF 2018

AKTIVER
Omsætningsaktiver		
Mobile Pay
0
750,00
Driftskto. Sydbank 1097546
516.205,44
315.251,87
Danske Bank 1002864
3.600,00
74.045,18
Aktionærkonto 1863749
26.677,90
14.544,98
Værdipapirer
764.125,30
771.453,74
Omsætningsaktiver i alt
1.310.608,64
1.176.045,77
AKTIVER I ALT
1.310.608,64
1.176.045,77
PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital primo
Periodens resultat
EGENKAPITAL I ALT

-1.163.462,77
-132.079,42
-1.295.542,19

-836.642,58
-326.820,19
-1.163.462,77

GÆLD
Skyldige omkostninger
GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT

-15.066,45
-15.066,45
-1.310.608,64

-12.583,00
-12.583,00
-1.176.045,77
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KÆRE SMF-MEDLEMMER
Ved generalforsamlingen i 2019 drøftede vi SMF’s fremtid. Oplægget blev at bestyrelsen forsat ville fortsætte undersøgelserne for fusion, som et alternativ til at SMF
lukker. Vi lagde også op til, at ved generalforsamlingen 2020 vil der blive en afstemning omkring SMF’s fremtid.
Ved generalforsamlingen i 2019 drøftede vi SMF’s
fremtid. Oplægget blev at bestyrelsen forsat
ville fortsætte undersøgelserne for fusion som
et alternativ til, at SMF lukker. Vi lagde også op
til, at ved generalforsamlingen 2020 vil der blive
en afstemning omkring SMF’s fremtid.
I bestyrelsen føler vi ansvar for at SMF’s arbejde
og midler forvaltes efter hensigten, da mange
gennem årene har givet gaver og arv. Vi har et
trofast bagland, men antallet af kredse og aktiviteten heri er for nedadgående og har været det i
mange år. SMF har tidligere forsøgt at øge aktiviteterne og antallet af nye medlemmer uden det
store held. Vores hovedudfordring er, at antallet
af udsendte med tilknytning eller mulighed for
tilknytning til SMF er så få. Det skyldes tendensen
i missionsarbejde generelt. Der udsendes ikke
ret mange med sundhedsfaglig baggrund mere.
Var der flere udsendte, havde der sikkert også
været større engagement. Vi står altså i en situation, hvor SMF’s formål med at støtte udsendte
sundhedsprofessionelle og deres arbejde ikke
har ret mange modtagere længere.
Siden generalforsamlingen har vi i bestyrelsen
arbejdet videre på at undersøge muligheder for
fusion. Vi har haft kortere eller længere kontakt
med i alt 4 foreninger; 2 har vi henvendt os til
og 2 har henvendt sig til os. Det, der har været
prioriteten for os, er, at en fusion skal være tro
mod SMF´s tværkirkelige bagland og SMF’s formål
med at støtte sundhedsarbejde i forbindelse
med ydre mission, og at en fusion vil kunne
skabe et nyt og stærkere arbejde med fremtid i.
Det er ikke lykkedes at finde nogen, vi kunne gå
ind i en proces om en fusion med. Enten fordi de
andre ikke kunne se det som en mulighed, eller
fordi vi ikke synes, at et samarbejde ville være

tro mod vores bagland og formål eller vil kunne
skabe et nyt og stærkere arbejde.
Bestyrelsen har derfor i henhold til foreningens
vedtægter § 16 om SMF’s opløsning på de sidste
to bestyrelsesmøder i oktober 2019 og februar
2020 enstemmigt vedtaget at anbefale generalforsamlingen at lukke SMF. Dette vil derfor blive
sendt til afstemning på generalforsamlingen i
august 2020.
Vi synes, det er den mest ansvarlige måde at
forvalte vores opgave og SMF’s midler på, da
alternativet er, at vi langsomt vil opbruge midlerne på hovedsagelig drift over en årrække. Det
synes vi ikke er godt forvalterskab, og vi vil gerne
udvise rettidig omhu. Bliver foreningen opløst, er
det bestyrelsens ansvar at sikre, at SMF’s midler
anvendes til dansk ydremissionsarbejde og det
vil være en mulighed for at vores penge kan
komme ud og arbejde. Hvor det er trist at tænke
på at SMF’s tid måske er forbi, så kan vi med
taknemmelighed tænke på, alt det foreningen
har givet indtil nu og med glæde tænke på, at
vi kan få sendt vores midler ud og arbejde med
det, de er givet til.
Vi håber, I nu vil bede sammen med os om
visdom og dømmekraft til at tage de rigtige
beslutninger på generalforsamlingen, og at I
indtil da vil overveje, hvad I skal stemme. Har
nogen af jer spørgsmål til processen og bestyrelsens arbejde, er I velkomne til at henvende
jer. Vi håber, at rigtig mange af jer vil prioritere
at komme til generalforsamlingen den 8.8.2020
på Nyborg Strand, så vi kan være fælles om at
beslutte SMF’s fremtid.
Med venlig hilsen
SMF’s bestyrelse.
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Afsender:
SMF v. Forretningsfører • Vejlevej 1,1 • 7260 Sdr. Omme

BED & ARBEJD
Marts	
For vore lette trængsler her i tiden bringer
os i overmål en evig vægt af herlighed,
for vi ser ikke på det synlige, men på det
usynlige; det synlige varer kun en tid, det
usynlige varer evigt.
2. Kor. 4, 17-18
		
April
Din er storheden, magten, herligheden,
glansen og pragten, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle.

1. Krøn. 29, 11

Stof til bladet

skal sendes til redaktøren:
Kaj Moslev,
Lærkevænget 10, Rækker Mølle,
6900 Skjern
Tlf. 97 36 25 52 • E-mail: kaj@moslev.dk

Adresseændringer
Adresseændringer med oplysning om
medlemsnr. øverst på bladet sendes til:
Forretningsfører Eva-Lene Sode Nielsen
Vejlevej 1,1 • 7260 Sdr. Omme
Mobil: 51868787
E-mail: kontor@smfdanmark.dk

