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2 er den 23. august 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 

Der er en beretning i Bibelen, som jeg er så utrolig glad for, 
og jeg glæder mig hver gang, jeg læser den eller høre den 
forkyndt. Det er beretningen om Lazarus, Martha og Maria 
fra Joh. 11.

Lazarus er syg, og de sender bud til Jesus. De tre søskende 
havde et sådan forhold til Jesus, at de vidste, at når der var 
noget galt, så måtte de have bud til Jesus. De havde tillid til, 
at Jesus kunne hjælpe dem. »Herre, den, du elsker er syg« 
(Joh. 11 v.3), sådan lyder beskeden Martha og Maria sender 
til Jesus. Jeg bliver så glad, når jeg læser ordene »den du 
elsker« - de vidste, at Lazarus var elsket af Jesus, ligesom de 
nok også har vidst, at de selv var elsket af Jesus. Ved du, at 
du er elsket af Jesus? Der er noget fantastisk ved at vide, at vi 
er elsket af Jesus - den man elsker, er man glad for, den man 
elsker er det godt at tale med og dele de ting med, som er 
vanskelige, som gør ondt og som man måske ikke ved, hvad 
man skal gøre ved. 

Martha og Maria ved ikke, hvad de skal stille op. De fremlægger 
bare sagen, som den er »den, du elsker er syg«. Jeg kommer 
så nemt til at fortælle Jesus både, hvad der er galt, og hvordan 
jeg kunne ønske mig, han skulle løse problemet - men her 
har jeg noget at lære af Martha og Maria. Jeg får lov til bare 
at fremlægge sagen, som det er, eller som salmisten skriver 
»udøs jeres hjerte for ham«, og det er da fantastisk at have 

Jesus har hele tiden vores 
sag for øje, og så må vi 
stole på, at han griber  
ind sådan, som han ser  

det er bedst.

HERRE, DEN DU 
ELSKER ER SYG
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en Herre, en frelser, en ven - for Jesus er jo det 
hele - som jeg bare kan fortælle det hele til og 
så må jeg lade det være op til ham, hvordan han 
vil gribe ind. 

I beretningen handler det om, at Lazarus, den 
Jesus elsker, er syg, og så skulle man jo tro, at 
Jesus ville smide alt, hvad han har i hænderne og 
tage ned til sine venner for at hjælpe dem, men 
det gør Jesus ikke. Han bliver to dage mere, der 
hvor han er, da budskabet når ham (v. 7) og da 
han kommer til Martha og Maria, har Lazarus 
allerede ligget fire dage i graven (v. 17). Det var 
næppe, sådan Martha og Maria havde tænkt, 
Jesus ville gribe ind. Martha siger til Jesus, da han 
kommer »Herre, havde du været her, var min 
bror ikke død«. Hun havde tillid og tro på, at Jesus 
ville have gjort Lazarus rask, men nu havde hun 
opgivet håbet. Lazarus var død og dermed synes 
alt håb at være slukket. Men som I nok husker, så 
oprejser Jesus Lazarus fra de døde - Martha og 
Maria bliver genforenet med deres bror. 

Først gjorde Jesus ingenting, da han hørte om, 
at Lazarus var syg, men senere griber han ind på 
en helt anderledes og utænkelig måde, end hvad 
nok både Martha og Maria havde forestillet sig. 

Ingen af os har fået lovning på at opleve det 
samme som Martha og Maria, men for mig er det 
blevet en opmuntring, og jeg må vide, at selvom 
Jesus ikke har svaret på min bøn, sådan som jeg 
ønsker eller inden for den tidsramme jeg i mit 
hoved har haft, så er det ikke ens betydende 
med, at han ikke gør det. Jesus har hele tiden 
vores sag for øje, og så må vi stole på, at han 
griber ind sådan, som han ser det er bedst. Det 
forstår vi ikke altid, men jeg tror, vi må stole på og 
bede om, at det til alle tider må »...tjene til Guds 
herlighed, for at Guds søn skal herliggøres...« v.4 

Med ønsket om Guds rige velsignelse 
over liv og tjeneste,  

Birgitte Elmkvist Pilgaard
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
 

Susanne Madsen
Født den 5. marts 1956.
Uddannet plejehjemsassistent i Brande 1977.
Gift med murer Leif Madsen.
Udsendt januar 1994 til Kenya af Betania-
menigheden i Blåhøj.
   

NYT FRA KENYA

KÆRE SMF VENNER!
De senere år har vi oplevet tilskyndelser til at 
flytte tilbage til Danmark og drive arbejdet i 
Kenya ud fra Danmark.

Vi har bare aldrig rigtig fundet ud af, hvordan det 
kunne lade sig gøre rent praktisk og var måske 
heller ikke villige til at tage dette store skridt.

KENYA VAR VORES HJEM 
Jeg (Susanne) har i 24 år haft det sådan at efter 
nogle måneder i DK var det Kenya, som kaldte 
på mig igen. Det var vores hjem, og det var 
stedet, hvor Gud havde givet os kærlighed til 
folket omkring os, og vi stortrivedes der. 

ORLOV I DANMARK
At være i Kenya og arbejde der havde nok slidt 
mere på vores kræfter, end vi havde tænkt 
over. På et tidspunkt, da vi var på møderejse i 
Dk i 2017, blev det klart for os, at vi skulle blive 
i Danmark i længere tid og komme til kræfter. 
Det var bestemt ikke en let tid, og mange 
gange måtte vi bare hvile i, at Gud havde styr 

på alle ting i vores liv og i NLAI (New Life Afrika 
International). Ofte når jeg ikke kunne sove 
om natten, kunne jeg ligge og bede og bare 
fornemme, at vi var i Guds hånd, og han ikke 
ønskede andet for os end blot at være i Hans 
favn. Guds nærhed er stedet, hvor man finder 
trøst og opmuntring. Familien og venner og ikke 
mindst vores kirkes missionsgruppe i Blåhøj var 
til uvurderlig hjælp for os. 

Det var også helt fint for mig, og vi kunne bo 
hos vores datter og svigersøn, så det var skønt 
at komme tættere på vores familie igen. Men 
det blev en længere tid end forventet, og jeg 
personligt havde slet ikke lyst til at tale om, at 
vi måske ikke skulle tilbage igen for at bo fast 
i Kenya. 

Jeg gik og sang en gammel sang igennem læn-
gere tid. Koret lyder sådan: »Jeg er villig til at 
gå, jeg er villig til at blive, jeg er rede til at gøre 
Herrens vilje, gennem prøvelser jeg styrkes 
til tjeneste for dig, men jeg ønsker Gud at gå 
med bud for dig«. 

Men der var en ting, jeg ikke brød mig om, og 
det var at blive i DK, da jeg gerne ville hjem til 
Kenya. Hvis nogle spurgte mig, var jeg overbevist 

Susanne & Leif 
Madsen i Kenya.

SMF • 3-2019



5

SMF • 3-2019

55

om, at vi fortsat skulle have vores hjem i Kenya. 
Men Gud havde noget andet for os, og det var 
så stærkt at opleve, hvordan Han fyldte vores 
hjerter med kærlighed til Danmark igen. 

PÅ KENYA TUR
Jeg var med på en gruppetur til NLAI i Kenya 
i begyndelsen af 2018, hvor jeg oplevede helt 
klart, hvordan Gud talte til mig om vores fremtid. 

Jeg sad sammen med gruppen og nød at se 
børnene synge og danse i kirken i NLAI. Det 
havde jeg jo gjort så mange gange, men netop nu 
begyndte Gud at tale til mig om, at dette ikke var 
mit hjem længere, men at vi blot skulle komme 
på besøg både alene og sammen med andre. 

Det var en utrolig følelse for mig, som jeg aldrig 
havde oplevet før, men jeg vidste dybt inde i mit 
hjerte, at det var fra Gud, og samtidigt gav han 
mig en overbevisning om, at jeg ikke skulle bo i 
Kenya længere. Jeg kunne begynde at pakke vo-
res kufferter og sende dem til DK med den store 
gruppe, som jeg var sammen med på rejsen.

Dette var så overbevisende, at jeg delte det med 
nogle kvinder fra gruppen, som hjalp med at få 
pakket 30 kufferter sammen og fik skrevet til Leif 
og vores børn, at nu vidste jeg, at vi skulle bo i 
DK og var fri i mit hjerte til at kunne rejse tilbage. 

Da jeg satte mig i flyet var det med en nærhed af 
Gud, at det som han havde talt var sandt, og jeg 
kunne kun glæde mig til at se, hvad han havde 
af planer for os i fremtiden. 

KAST DINE BEKYMRINGER PÅ HERREN
En formiddag, da jeg gik med en af vores bør-
nebørn til børnekirke, var der et ord, som blev 
så levende for mig. Det er fra 1. Peter. 5. 7 som 
siger: »Kast al jeres bekymringer på ham, for 
han har omsorg for jer«. Der var næsten ingen 
børn i kirken, da der var ferie, men jeg kan sige 
jer, at dette ord var til mig lige i rette tid.

Dette ord blev ved med at arbejde i mig, og 
jeg måtte tage det frem igen og igen, indtil det 
blev til en overbevisning i mit liv. Der var mange 
ting, som jeg tænkte på så som, hvor skal vi bo, 
hvad skal vi have i vores hjem, hvordan skal vi 
overleve i Dk, hvad skal vi køre i, finder vi en 
kirke, har vi nogle nære venner. Men Gud har 
styr på det hele, så vi lider ingen nød men op-
lever Guds omsorg for os. 

Da jeg senere var på en tur til Kenya for at 
pakke de sidste ting sammen og havde sam-
taler med vores ledere og ansatte i NLAI, som 
vi har arbejdet sammen med i mange år, blev 
ordet: »Kast al jeres bekymringer på ham, for 
han har omsorg for jer«, igen gjort levende. 
Vores personale, børn og unge i Kenya havde 
svært ved at forstå, at vi nu skulle bo i DK. De 
sagde alligevel, »vi vil være med til at sende 
jer til Danmark, for vi har været selviske og 
troede, at det kun var os, som skulle have jer 
her«, men de ønskede at være med til at sende 
os ud i tjeneste i DK. Det var meget stærkt at 
opleve, og vi ved, vi har en hær af forbedere i 
Kenya, som står sammen med os om at nå ud 
til mennesker i DK. 

DANMARK
Vi stod nu og skulle starte et nyt kapitel i vores 
liv ved at bo i Danmark. 

Der er mange ting, som har forandret sig i de 
24 år, vi har boet i Kenya, så det var lidt af et 
kulturchok at flytte tilbage. 

Vi blev hurtigt klar over, at det var i Aalborg, vi 
skulle bo, da vi de senere år, når vi har været 
på møderejse i Danmark, har boet hos vores 
datter og svigersøn og efterhånden også kender 
en del mennesker her i Aalborg.

Så vi begyndte at kikke efter lejlighed, rækkehus 
og mindre parcelhus og endte med at købe 
et ældre lille hus på 107 m2, som trængte til 
renovering. 

(fortsættes næste side)
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Vi flyttede ind i huset i september 2018, så vi 
har nu boet her i et halvt års tid og er meget 
glad for stedet med gode naboer og et stille og 
roligt kvarter. 

Vi har 2 døtre, 2 svigersønner og 5 børnebørn 
i Aalborg, og 2 døtre, 2 svigersønner og 3 bør-
nebørn i København, som vi også er glade for 
at kunne være mere sammen med nu. 

Så har vi vores søn og svigerdatter i Sydafrika, så 
dem ser vi knap så meget., men de har det godt.

Det største og vigtigste for os er, at alle vore 
børn og børnebørn tror på Jesus og ønsker at 
følge Ham. 

NLAI I KENYA
Vi er stadig missionærer i NLAI, så det var jo 
meget spændende, hvordan arbejdet med New 
Life Africa International skulle fungere nu.

Arbejdet med skoler og børnehjem startede for 
23 år siden, og vi har nogle meget kompetente 
og dygtige medarbejdere og ledere i New Life 
Africa International i Kenya, og nogle af de an-
satte har vi arbejdet sammen med i over 20 år. 

Vi har i mange år haft arbejdet delt op i flere 
afdelinger med en leder for hver af de forskellige 
områder: Drengehjem, Pigehjem, børnehave-
klasserne og folkeskolen på NLAI skolen, har 
hver deres leder. 

Skolen: Tumaini Jipya ved lossepladsen har 
deres leder.

Den sociale arm af arbejdet har deres leder osv. 

De har deres daglige og ugentlige ledermøder 
og en gang om måneden har de det store 
ledermøde, hvor også pastor Ford og andre 
missionærer, som hjælper til, er med. 

Når vi er på besøg i Kenya 2-3 gange om året, 
har vi selvfølgelig også ledermøder og taler 
tingene igennem.

Vi er Gud meget taknemmelig for, at arbejdet 
fortsat kører så godt og er stolte af vores dygtige 
medarbejdere og ledere, som nu tager mere 
og mere ansvar. 

Det er utroligt så mange fattige børn og unge, 
der havde en håbløs fremtid, som nu har fået nyt 
liv i Jesus og tro på fremtiden med skolegang og 
uddannelse og et arbejde, hvor de kan tage hånd 
om sig selv og hjælpe deres familier. Vi glæder 
os over Guds mægtige hånd over børnene og 
de unge og alle medarbejdere i Kenya, og vi 
tror på, at han har hånd om dem. Vi arbejder 
stadig fuldtid her i DK, med kontoropgaver 
i forbindelse med NLAIs arbejde i Kenya. Vi 
tager også ud på møderejser i DK og forskel-
lige lande og fortæller om arbejdet og ønsker 
af hjertet at se, at Gud fortsat tager hånd om 
dette arbejde. Vi beder Gud om, at han også 
vil sende medarbejdere til at stå sammen med 
os om denne store opgave, så vi også har mere 
frihed til at kunne nå mennesker i Danmark og 

1993 lige før vi som 
familie rejste til Kenya.
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opmuntre andre til at tjene Herren. Vi er nu 
ikke længere missionær kun i Kenya, men ser 
også os selv som missionærer i Danmark og 
de lande vi får lov at besøge.

Vi trives mere og mere i de Danske omgivel-
ser og er blevet meget glade for at komme 
en del i City kirken i Aalborg, hvor vi har fået 
mange nye venner. 

Nu har vi mulighed for at rejse endnu mere 
rundt og holde møder og fortælle om ar-
bejdet i Kenya og inspirere andre til tjeneste 
og mission.

Vi har mere tid til vores kontor arbejde, 
som tager mere og mere af vores tid, da 
arbejdet vokser og antallet af fadderskaber 
og sponsorer vokser, så vi kan hjælpe endnu 
flere fattige børn, unge og kvinder i Kenya. 

Vi har lejet kontorplads i Citykirken i Aalborg, 
som jo lige har fået nye dejlige lokaler med 
masser af plads. 

Hvis der skulle være nogen, som læser dette 
indlæg, som vil være interesserede i at få 
vores besøg i jeres gruppe, kirke eller andre 
arrangementer, vil vi gerne komme. 

Vi vil gerne have lov at fortælle om det store 
arbejde som Gud har ladet lykkes i NLAI i 
Kenya, hvor ca. 800 fattige børn og unge, 
samt enlige kvinder, bliver hjulpet med mad, 
skolegang og uddannelse og derigennem 
oplever Guds kærlighed i funktion og får en 
personlig tro på Jesus. 

Vores kontakt er: Susanne Mobil: 60612084 
E-mail: Susannenakuru@gmail.com

Leif: Mobil: 61689679 E-mail: leifnlai@gmail.
com eller leifmadsen@africaonline.co.ke 

Tak for jeres fortsatte forbøn, og den store 
økonomiske hjælp igennem mange år.

Vi takker Gud for jer alle. 

Kærlig hilsen
Susanne og Leif Madsen

 
Steen Mølgaard Andersen
Født den 3. november 1952.
Uddannet spedalskhedslæge.
Udsendt af spedalskhedsmissionen til 
Bhutan 1985-2001.
Udsendt af Brødremenighedens Danske 
Mission til Tanzania maj 2002 til hospitalet i 
Sikonge, Tanzania.
Gift med jordemoder/sygeplejerske  
Lisbeth Andersen.

   
NYT FRA TANZANIA

KÆRE VENNER I SMF!
Lad mig til en forandring begynde med afslut-
ningen!

Med udgangen af juni går jeg på pension og 
afslutter dermed 17 års tjeneste her i Sikonge. 
Det bliver også afslutningen på 34 år som læ-
gemissionær og 34 år i spedalskhedsarbejdet.

Mit hus her er den bolig, jeg har boet længst 
tid i hele mit liv. Fremover får jeg adresse i 
Christiansfeld, hvor Lisbeth har boet siden sin 
pensionering i 2014 og har indrettet en dejlig, 
lys lejlighed i den historiske bymidte, eet minuts 
gang fra Brødremenighedens kirke. 

Det bliver Richard, der kommer til at stå for 
spedalskhedsarbejdet. Han er min højre hånd på 

(fortsættes næste side)
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Leprosariet, sygehjælper af uddannelse, og han 
er gennem flere år blevet forberedt til den op-
gave. Han er nu kompetent til at diagnosticere 
nye tilfælde, at genkende og behandle kompli-
kationer som de såkaldte lepra-reaktioner, og 
at behandle de ofte store og dybe sår, herunder 
at foretage en del operationer på hænder og 
fødder. Som sidste del af forberedelsen skal 
han i august på kursus i Nairobi i lederskab og 
management. 

Kirken ønsker at anvende Leprosariet til an-
det formål. Når det hele er på plads, skal de 
spedalske, der har brug for behandling under 
indlæggelse (og det er de færreste), indlægges 
på kirurgisk eller medicinsk afdeling på det al-
mindelige sygehus, 15 minutters gang rundt om 
bakken. På den måde fuldendes den integration, 
vi begyndte på i 2005.

Der skal bygges en ny revalideringsenhed på 
sygehuset. Med fysioterapi, skomageri og prote-
seværksted. For alle slags patienter. Det eneste, 
der bliver specielt for de indlagte spedalske, 
bliver et TV-rum / spisestue / recreation room.  
Ellers kan det nemt gå ud over det psykiske 
velvære at være indlagt i månedsvis på en »stue« 
sammen med 15 andre.

Fremtiden for selve sygehuset er mindre klar. 
Regeringen planlægger nemlig at bygge sit eget 
distriktssygehus 6 km nord for Sikonge. Og det 
er ikke klart, hvad det kommer til at betyde: 
Hvor mange af de regeringsansatte medarbej-
dere, der nu er posteret på vores sygehus (der 
jo fungerer som distriktssygehus under en aftale, 
der kan opsiges) vil man trække ud? Måske dem 
alle? Vil regeringen fortsat yde tilskud til driften? 
Kirken må så se, hvad der er muligt og ønskeligt 
under de nye vilkår. 

Afslutningen har I jo allerede fået. Så der er blot 
tilbage for mig at sige: Hjertelig TAK til jer alle 
for støtte og forbøn gennem tiden! 

Kærlig hilsen
Steen Møllgaard Andersen

 
Karin og Thomas Højberg  

NYT FRA ASIEN

KÆRE SMF VENNER!

TID TIL AT AFSLUTTE EN SPÆNDENDE 
OG MENINGSFULD EPOKE AF VORES LIV 
OG ARBEJDE I ASIEN
Det er snart 10 år siden, at vi som familie 
rykkede teltpælene op og flyttede til et 
bjergrigt område af asien for at realisere den 
drøm og det kald, som Gud havde lagt på 
vores hjerter. En drøm om at bruge vores 
professionelle virke som læge og sygeple-
jerske til at bringe håb og lægedom for syge 
og fattige nomader. 

Nu er det så blevet tid til at afslutte denne 
spændende og meningsfulde epoke af vores 
liv, og i marts måned i år flyttede vi tilbage til 
Danmark. Det var på mange måder vemo-

8



9

SMF • 3-2019

digt at forlade et land og et folk, som vi holder 
meget af, og som har været vores hjem i så 
mange år. Samtidig føles det også som den helt 
rette timing. Dels af hensyn til vores 3 drenges 
videre skolegang og dels pga. landets politiske 
situation, som gør det tiltagende svært for ud-
lændinge at bo og arbejde under. 

I den provins, hvor vi boede, var der mange 
etniske nomader, som fortsat lever på primitiv 
vis, og hvor de i sommerhalvåret flytter fra græs-
gang til græsgang med deres nomadetelte og 
yakokser. Disse nomader har typisk meget langt 
til lægehjælp, og de lokale sundhedsforhold er 
rigtig dårlige.  

THOMAS’ ARBEJDE PÅ HOSPITALET
Thomas arbejdede på et stort regeringshospi-
tal, hvor han i sin klinik så en bred variation 
af patienter og sygdomme. Udover arbejdet i 

klinikken havde han også fokus på at opgradere 
hospitalets behandling af diabetes såvel ved at 
gå stuegang som ved at undervise de lokale 
kollegaer. Som en naturlig konsekvens af at 
være et land med stor økonomisk vækst og 
en tiltagende vestlig livsstil, var type 2 diabetes 
nemlig et tiltagende stort problem. Den største 
udfordring ved dette arbejde var naturligvis, at 
stort set al kommunikation inkl. undervisningen 
foregik på det lokale sprog, som er utroligt 
vanskeligt. Men med tiden gik det nu ganske fint.

SIMPELT TELEMEDICINSK ARBEJDE SOM 
FORBINDER LÆGE OG PATIENT TRODS 
HØJE BJERGE
Thomas havde en del patienter med sygdomme, 
som krævede behandling og opfølgning over 
længere tid, f.eks. patienter med epilepsi, reu-

(fortsættes næste side)
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matologiske sygdomme, diabetes, tuberkulose 
og leverbetændelse. Det var en stor udfordring 
at varetage deres medicinske behandling, fordi 
de ofte ikke kom tilbage til de nødvendige op-
følgninger, dels pga. de høje bjerge, som giver en 
lang og besværlig transport, og dels fordi mange 
af dem var fattige og ikke havde råd til hyppige 
ambulante besøg, som de selv skulle betale. 
Thomas havde derfor flere patienter, som han i 
stedet fulgte via simpel telemedicin. Dvs. at de fik 
taget deres regelmæssige blodprøvekontroller 
på deres lokale hospital langt ude i bjergene og 
efterfølgende sendte de ham så en SMS med 
et billede af blodprøvesvarene. På den måde 
kunne han følge deres behandling og justere 
deres medicin, og de kunne således modtage 
behandling for deres kroniske sygdomme trods 
fattigdom og lange afstande. 

KARINS ARBEJDE PÅ BØRNEHJEMMET
Karin arbejdede frivilligt som sygeplejerske på 
et børnehjem med ca.100 børn, hvor ca. 90% 

af børnene led af alvorlige sygdomme eller 
handikaps. Mange af børnene havde spastiske 
pareser. Karin var bl.a. med til at optimere 
ernæringen, da mange af børnene var under-
ernærede, dels pga. forkert kost og dels pga. 
synkeproblemer. Derfor hjalp Karin både med 
at lave nye opskrifter til køkkenet og med at 
implementere sondebehandling af nogle af 
børnene. Ligeledes underviste hun personalet 
i såvel ernæring, sygeplejemæssige principper 
samt det at vise omsorg for børnene. 

Karin var derudover også meget involveret 
i et norsk program ved navn: »International 
Children Development Program«, som anven-
des i 44 lande. Dette program handler om at 
undervise forældre, lærere og pædagoger i at 
vise omsorg og kærlighed samt sætte sunde 
grænser for deres børn. Karin underviste i disse 
principper i forskellige sammenhænge, såvel 
for børnehjemmets personale som for lokale 
forældregrupper. Karin fandt stor nytte og værdi 
af dette spændende arbejde. 

VI SER TILBAGE PÅ ÅRENE I ASIEN MED 
EN STOR TAKNEMLIGHED
Det har været et kæmpe privilegium at 
være læge og sygeplejerske for de syge og 
forældreløse patienter og børn, som vi så på 
såvel hospitalet som på børnehjemmet og på 
den måde være med til at bringe lægedom 
og håb ind i nogle barske situationer. Vores 
tid i asien har frem for alt lært os, at vores 
himmelske FAR er ufatteligt stor, god og 
trofast - og at det er fantastisk godt at kende 
Ham og at følge Hans kald. 

Vi er helt utroligt taknemlige for SMF’s tro-
faste støtte og opbakning til vores arbejde 
gennem årene. Tusind, tusind tak for det. 

Kærlige hilsner 
Karin og Thomas Højberg

SMF • 3-2019
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MISSIONÆRER FORTALTE OM 
GRØNLAND, AFRIKA OG ASIEN

Lærernes og sundhedspersonalets missionsforeninger (LMF og SMF)  
mødtes i Tyrstrup.

Mindst 10 pct. af den grønlandske befolkning 
var sidste sommer til et kristent møde. 

- Det er mange f lere end i Danmark som 
helhed, konstaterede missionær John Øster-
gaard, som sammen med Ulla er vendt hjem 
til Odense efter 30 års tjeneste. 

På LMF/SMFs landsstævne i Tyrstrup Sognehus 
fortalte de begge om de store forandringer, 
der er sket i deres missionærtid. I starten var 
han ansat som lærer, indtil der blev råd til at 
lønne ham hjemmefra, og hun har hele tiden 
arbejdet som sygeplejerske. 

Det første halve år blev John truet med at blive 
skudt, hvis han ikke rejste hjem, og fem vinduer 
blev smadret, ligesom der var malet omvendte 
kors på deres hus. 

- Men så skrev vi om det, og vores venner bad 
for det - og så forsvandt det, fortalte de.

ENORMT ARBEJDE

John fortalte om, hvordan næsten alle frikirker 
på Grønland har fundet sammen i en fælles 
Grønlands Frikirke. Det har givet vækst til i alt 
15 menigheder. 

Parret har gennem årene medvirket til, at Billy 
Grahams møder blev transmitteret, at Jesus-
filmen blev oversat til den første spillefilm med 
grønlandsk tale, at en børnebibel er udkommet 
på grønlansk og delt ud til 1000 børn og solgt 
til 3000 voksne. 

I 2002 inviterede kirken Hans Berntsen til 
at tale, og der var overvældende interesse. 
Berntsen er kommet igen flere gange - senest 

i sommeren 2018, hvor 5.672 deltog. Det er ca. 
10 pct. af landets befolkning, som var med til 
kristne helbredelsesmøder. 

Med stor hjælp fra Radio Lindin på Færøerne 
har kirken nu operettet lokale radioer i 13 byer, 
og de sender 12 timer dagligt. En Galmcom-
radiomodtager er udviklet, som også indehol-
der hele Bibelen som lydbog på grønlandsk. 

En canadisk ægtepar har holdt kurser i by efter 
by om heling for incest og andre overgreb, 
og en grønlænder er nu fuldtidsansat i dette 
hjælpearbejde. 

Og sidst, men ikke mindst er der nu kommet 
en afdeling af »Kvinder i netværk«.  Henri

(Artikel fra Udfordringen)

Ulla og John Østergaard 
var i grønlandske  

anorakker.
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TRYKSÅR ELLER UDSKRIVELSE?
Følgende artikel fra en af de studerende SMF har støttet. Bettina Lang Bech 
har været i praktik 3 mdr. som sygeplejestuderende i Liberia.

I mødet med en ung patient på Phebe Hospital 
med dårlige fremtidsudsigter blev jeg konfron-
teret med spørgsmålet, om jeg tør gribe ind, når 
Gud kalder mig til det

»I kommer til at se nogle ting, som vil være helt 
imod det i har lært i Danmark. Og I vil højst 
sandsynligt få muligheden for at redde liv, hvis I 
gør det, som I har lært«, sagde den amerikanske 
missionær nu med 7 års erfaring i Liberia og 
kiggede os dybt i øjnene.

Jeg mødte Prince på Phebe Hospital. Prince er 
en ung dreng på omkring de 20 år. Han lå på en 
6 mandsstue, sammen med 3 andre patienter. 
Prince havde været ude for en ulykke på mo-
torcykel. Mens han kørte, var der en bil, som 
kørte op bag i ham, hvilket resulterede i, at 
han brækkede ryggen. Nu ligger han på Phebe 
hospital og har lagt her i snart 3 måneder. Jeg 
spørger Prince, om det er okay at være her. 
»Nej«, siger han. Han går i 12. klasse og vil meget 
gerne tilbage for at afslutte skolen. 

SMF • 3-2019
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Efter ulykken er Prince blevet lam fra underlivet 
og ned. Fordi han ligger så meget ned, har han 
fået 2 kæmpe tryksår bagpå. Man kan nærmest 
se helt ind til knoglen. Heldigvis kan Prince ikke 
mærke det. Sygeplejerskerne kommer én gang 
dagligt og renser sårene, skifter forbinding og 
skifter bleen. Efter sygeplejerskerne har gjort 
dette, ligger Prince sig om på ryggen igen, og 
sådan vil han formentlig ligge resten af dagen. 

Man kan spørge sig selv, hvad Princes frem-
tidsudsigter er. Formodentlig vil den mest 
sandsynlige mulighed være, 
at sårene bliver værre og 
værre jo f lere dage, der 
går, hvor Prince ligger på 
ryggen. Man kan frygte, at 
sårene bliver så slemme, at 
der vil trænge bakterier fra 
sårene over i blodet, hvilket 
vil resultere i blodforgiftning, som er en meget 
farlig tilstand. Den fremtidsudsigt, man kunne 
ønske sig, er helt sikkert, at Princes sår vil heles, 
og at han langt om længe kan blive udskrevet og 
komme tilbage til sin klasse og afslutte skolen.

Som volontør og sygeplejestuderende har min 
tilgang til arbejdet først og fremmest været, at 
jeg skulle til Liberia for at observere, lære og 
med ydmyghed se en anden kultur og et andet 
sundhedssystem. Jeg er nu flere gange blevet 
udfordret på, hvad det vil sige at være ydmyg 
overfor en anden kultur og nye kollegaer. For 
hvordan skal man reagere, når man er vidne til 
noget eller er ved at blive lært op i noget, som 
går stik imod, hvad man tidligere har lært? Og 
hvad skal man gøre, når man kan se, at frem-
tidsudsigterne for en ung dreng som Prince ser 
meget alvorlige ud, hvis ikke der sker en brat 
ændring i den måde, som tingene er på nu?

Alt for tit tror jeg, at min menneskefrygt og mit 
konfliktsky sind, får mig til blot at observere en 
masse ting, som dog undrer mig men ikke får 
mig til at gribe ind af frygt for mennesker, og med 
undskyldningen om, at jeg rummer mennesker, 
og at jeg jo også vil bevare og vedligeholde den 
gode relation. Jeg tror, at Gud vil mere. Jeg tror, at 
Gud ønsker at bruge os hver især, hvor vi end er 
til de mennesker, som er omkring os. Jeg tror, at 
vi alle er blevet velsignet med gaver, refleksioner 
og undringer over observationer, som han øn-
sker, at vi bruger til noget. Her tror jeg stadig, at 

ydmygheden kan få plads og 
måske endda skinne endnu 
mere i en aktiv handling 
om at turde træde frem og 
hjælpe sin næste.

Hvad angår Prince, viste 
det sig faktisk, at sygeple-

jerskerne på afdelingen allerede havde gjort 
ham opmærksom på, at det var essentielt for 
sårhelingen, at han lagde sig på siderne og ikke 
på ryggen. Desværre var løsningen lettere sagt 
end gjort, da Prince bare lå meget bedre på 
ryggen. Jeg håber alligevel, at der i fremtiden vil 
være nogle sygeplejersker, som tager kampen 
op og opmuntrer Prince til at ligge på siderne, 
så hans sår kan hele.

»I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, 
kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et 
lys og sætter det under en skæppe, men i en 
stage, så det lyser for alle i huset. Således skal 
jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres 
gode gerninger og priser jeres fader, som er i 
himlene« (Matt 5,14-16).

Prince er et typisk drengenavn i Liberia, og er 
her givet patienten, for at beskytte hans privatliv.

Hilsen Bettina Lang Bech
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Jeg tror, at Gud ønsker at 
bruge os hver især, hvor vi 

end er til de mennesker, som 
er omkring os.
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NEKROLOG CONNIE MEYER
Torsdag aften den 9. maj gik et ganske særligt menneske bort. Det var Con-
nie Meyer, som i 27 år har arbejdet frivilligt for at hjælpe mennesker i nød.

Det hele begyndte med en invitation fra Moskva 
i 1991 formidlet af den daværende kulturmini-
ster Grethe Rostbøll.

Connie Meyer havde en baggrund og erfaring 
indenfor såvel sundheds-området som me-
nighedsarbejde, så derfor var det naturligt, at 
Grethe Rostbøll præsenterede Connie for den 
russisk-ortodokse præst fader Pavel Vishnevsky, 
der er præst i Moskvas Patriarkat. Dette møde 
førte til etableringen af en dansk hjælpeorgani-
sation, der først hed Paulussamfundet og senere 
HumanCare Russia, som blev stiftet i Bethle-
hemskirken. Dette førte til, at Connie Meyer 
blev inviteret af Moskvas Patriarkat til at komme 
til Moskva og assistere med opbygning af social- 
& humanitær støtte i Den russisk-ortodokse 
Kirke i Rusland. Den 2. januar 1992 flyttede hun 
til Moskva, hvor hun har boet lige siden. 

Connie Meyer har med ildhu samarbejdet med 
fader Pavel Vishnevsky alle 27 år. Arbejdet, som 
udgår fra fader Pavels menighed, omfatter fa-
milier med meget lav indkomst, enlige mødre, 
børne- & voksenhospitaler, børnehjem etc.

Da Connie ankom i januar 1992, var kirken sta-
dig en ruin under genopbygning. Connie Meyer 
vandt den russiske menigheds respekt ved sin 
teoretiske viden og praktiske sans. Hun løste 
mange problemer for dem nogle gange meget 
enkelt ved hjælp af kamillete, kodimagnyler og 
håndcreme.

Hun havde også sans for at f inde veje til, at 
kvinderne kunne tjene lidt ekstra ved håndar-
bejde. Hun oprettede en særlig skole, nemlig en 
kniple- og broderiskole, kaldet Dagmarskolen, 
hvor eleverne - børn og voksne - kunne sy og 
reparere messetøj. 

Med mellemrum besøgte Connie Meyer Dan-
mark, hvor hun holdt foredrag og viste billeder 
fra arbejdet. Hun har været dynamisk og ener-
gisk. Når hun opdagede et problem, var hun 
den, der tog initiativ til at få det løst. Hun kunne 
have mange bolde i luften ad gangen, og ofte 
gik det hurtigt. HumanCare Russias formand 
udtalte engang, at det undertiden føltes, som 
om Connie Meyer styrtede af sted med 180 
km i timen. En journalist (Anna Libak), der har 
skrevet en artikel om hende, omtaler hende 
som en »Dansk engel blandt russiske sjæle«. 

Der har da også været mange opgaver at tage 
fat på. Connie havde en enorm energi og en 
smittende glæde, men især en ihærdig udhol-
denhed. De 27 år har været et virksomt liv med 
gode resultater. Connie Meyer havde en evne 
til at tackle den russiske kultur med sin danske 
baggrund på en givende og fantastisk måde.

Connie har været god til at samle penge ind til 
konkrete nødlidende, og hun var eminent til at 
f inde kontakter, som kunne hjælpe i konkrete 
situationer. I 1993 mødte hun en læge Dr. Dmitry 
Zinenko, som arbejder på et projekt, der kan 
hjælpe syge børn. At bidrage til denne kliniks 
arbejde blev et af Connies projekter.

Nogle kontakter f ik hun ved at være medlem 
af The International Women’s Club of Moscow. 
Den internationale klub for kvinder forkortet 
IWC Moscow. 

Connie Meyer har været engageret i andre tiltag 
på det sundhedsmæssige område. I mange år 
har hun samarbejdet med en organisation i Ann 
Arbor, Michigan, USA, som hedder »Russia With 
Love Committee«. Det resulterede i gensidige 
besøg og en opdatering i forskellige sundheds-
behandlinger, især til gavn for børn. 
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Connie Meyer var og er fortsat et stort forbil-
lede. Hun demonstrerede med sit liv, hvad det 
vil sige at elske sin næste som sig selv. Hendes 
glæde i livet var at kunne hjælpe andre. Denne 
glæde smittede af på alle, som kom i berøring 
med hende. Hun spredte tryghed omkring sig 
og mange vil tænke tilbage på Connie Meyer 
som deres reservemor.

Connie Meyer fandt også støtte hos mange i 
Danmark. Blandt de donorer, som har støttet 
Connie Meyers arbejde har været Den Geistlige 
Ridderlige Malteserorden - Det Autonome Pri-
orat i Dacia. Ved et særligt arrangement over-
rakte de hende foruden et beløb til arbejdet 
også Den Geistlige Ridderlige Malteserorden 
- Det Autonome Priorat i Dacia´s fortjenstme-
dalje i sølv (den højeste orden). 

Connie Meyer nåede heldigvis at holde 25 år 
jubilæum, hvor hun blev fejret af alle dem, der 
satte pris på hendes store humanitære indsats.

Hun arbejdede i Moskva, fordi hun holdt af 
russerne og Rusland endda så meget, at det var 
hendes sidste ønske at blive begravet der. Con-
nie Meyer blev 75 år. Ære være hendes minde.

HumanCare Russias bestyrelse  
og medlemmer / navne@k.dk

SMF • 3-2019

EN SIDSTE 
HILSEN 

FRA BREDBALLE-
KREDSEN

Det er med dybfølt respekt og tak-
nemmelighed vi i Connie Meyer/s 
kreds mindes hende. Hun hengav sig 
fuldt og helt i arbejdet for de syge og 
svage og vidnede om sejrskransen. 
Hun har fuldført løbet og får nu sin 
sejrskrans hjemme hos Gud. 

Vi er hende meget taknemmelige. Du 
vil blive savnet.

Æret være hendes minde 
Ester Jeppesen
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RESULTATOPGØRELSE

 SMF 2018 SMF 2017

Omsætning
Alm. gaver 54.749 159.446
Gavebreve jfr. LL § 12, stk. 3 3.000 3.000
Kredsgaver 14.395 17.083
Årsmødegaver 15.635 17.531
Arv 552.689 0
Tips- og Lottomidler 51.535 51.407
Gaver fra Organisationer 0 37.440
Kontingent fra medlemmer 86.775 87.075
Omsætning i alt 778.777 372.982

Reklame
Annoncering -6.584 -5.758
PR midler -130 -76
Reklameudgifter i alt -6.713 -5.834
Resultat efter reklame 772.064 367.148

SMF-bladet
Tryk af blad -33.692 -40.039
Forsendelse af bladet -11.889 -15.577
Bladudgifter ialt -45.581 -55.616

Årsmøde
Årsmøde betaling fra deltagere 20.680 22.838
Afholdelse af årsmøde mv. -45.337 -53.942
Årsmøde transport -7.103 -13.430
Årsmøde ialt -31.760 -44.534

Gaver givet af SMF
Gaver til missionsarb. -64.300 -63.500
Særgaver -85.000 -141.025
DØK, projekt 0 -37.440
Repræsentation -972 -450
Gaver givet af SMF i alt -150.272 -242.415
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Andre driftsudgifter
Honorar regnskabsassistance 0 -13.588
Løn omkostning -146.832 -111.372
Købsmoms -25.720 -30.499
Momskompensation 11.210 9.310
Bestyrelse & Forretningsudvalg -3.326 -1.910
Rejse- & køreselsudgifter -10.729 -6.992
Kursus og stævne udgifter -9.538 -2.682
Andre driftsudg. I alt -184.935 -157.732

Adminitrationsomkostninger
Kontorartikler og tryksager -283 -5.283
Hjemmeside vedl. IT -3.613 -1.725
Telefon -1.744 -1.074
Porto -792 -445
Bankgebyr -1.895 -2.451
Nets opkrævning -3.067 -3.323
Revisor -10.300 -10.960
Forsikringer -2.534 0
Kontingent til org. og abn. -3.600 -9.281
Foreninglet regnskab medlemsdata hjemmeside -5.333 -3.725
Administrationsomkostninger i alt -33.160 -38.266
Resultat før renter 326.355 -171.415

Renter
Kursgevinst 0 6.485
Kurstab -12.275 -710
Aktieudbytte 12.740 16.788
Renter ialt 465 22.563
PERIODENS RESULTAT 326.820 -148.852
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BALANCE
AKTIVER
Mobile Pay 750 0
Driftskto. Sydbank 1097546 315.252 27.274
Danske Bank 1002864 74.045 36.651
Årsm.konto 1097579 0 -63
Aktionærkonto 1863749 14.545 1.805
Sydbank aktier 7.755 12.495
Bankinv. lange DK obligationer 587.327 591.121
Bankinv. udl. Obligationer 76.574 79.449
Syd inv. Dannebrog obligationer 99.799 100.664
AKTIVER I ALT 1.176.046 849.396

PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital primo -836.643 -985.495
Periodens resultat -326.820 148.852
EGENKAPITAL I ALT -1.163.463 -836.643

GÆLD
Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger -10.000 -10.000
A-skat -2.583 -2.753
GÆLD I ALT -12.583 -12.753
PASSIVER I ALT -1.176.046 -849.396
Nulkontrol 0 0
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FJENDESKOVENS BEBOER 
FÅR HJÆLP

Annelise og Axel Rye Clausen vendte i 2018 tilbage til Danmark efter 15 år 
som missionærer for Luthersk Mission i Cambodja.

De tidligere LM-missionærer fortalte på LMF/
SMFs landsdelsstævne nyt om de 500 fattige 
og retsløse familier i Fjendeskoven ved Siem 
Reap, der nu får medicinsk hjælp og skoleun-
dervisning.

Myndighederne har ikke retsforfulgt de skyl-
dige for uhyrlighederne under Pol Pot regimet, 
så ofre og bødler - eller deres efterkommere 
- bor nu side om side i landet. Men efter at 
missionærerne sammen med den lokale kirke i 
Siem Reap har startet arbejdet i Fjendeskoven, 
har myndighederne nu sørget for, at missionens 
skole har fået strøm.

Luthersk Mission er også engageret i bibelun-

dervisning, studenterarbejde og drift af kol-
legier for studerende i Cambodja.

Elever tager imod Jesus Ligesom Susanne og 
Leif Madsen, der gennem 25 år har været 
engageret i arbejdet med gadebørn i Kenya, 
kunne Annelise og Axel på landsdelsstævnet 
fortælle opmuntrende nyt om mennesker, som 
kommer til tro på Jesus.

Det gælder ikke bare enkelte - stort set alle 
eleverne på skolerne kommer til tro. Og gen-
nem eleverne breder de gode nyheder sig til 
familie og venner både i Kenya og i Cambodja.

(Artikel fra Udfordringen)
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TILFØJELSE TIL VEDTÆGTERNE 
§ 3: Formål

SMF er et kristent fællesskab, der søger at opfylde Jesu Kristi missionsbefaling i Matt. 28, 19-20 
(bilag 2) ved

 a)  at støtte kristent sundhedspersonale (SMF-missionærer og -volontører), der udsendes 
til evangeliserende og/eller praktisk arbejde, normalt i den 3. verden.

                Støtte lokalt sundhedsarbejde med konsulentbistand fra Danmark.

 b)  at virke blandt sundhedssektorens personale i Danmark for 
- Evangeliets udbredelse. 
- Styrkelse af det kristne fællesskab. 
- Forståelse for nødvendigheden af ydre missionsarbejde.

Tilføjelse til § 3 er det med rød skrift.
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BED & ARBEJD
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

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 


