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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 

På årsmødet delte jeg nogle bibelrefleksioner omkring bro-
bygning, som var årets tema. Jeg vil dele nogle af dem med 
jer her (igen). 

De fleste af os, der har gået i søndagsskole eller lignende, har 
hørt Jesus og korset beskrevet som den bro, der forbinder 
os til Gud. Den genetablerede forbindelse, så vi har adgang til 
Guds rige. Det kan der siges meget opbyggeligt om, men jeg 
vil her fokusere på vores opgave som brobyggere. 

Som kristne er det vores opgave at hjælpe med at bygge bro, 
så andre også kan blive genforenet med Gud. Så hvem byg-
ger vi bro for i dag? Eller bygger vi ikke bro, men sidder vi på 
vores kristne fællesskabs-ø uden forbindelse til omverden? 

Bliver vi overhovedet set som mennesker, der bygger bro -  
eller nogle der bygger mure? Hvorfor beskrives mange kristne 
fællesskaber af folk udefra som lukkede og ekskluderende? 
Vi kan argumentere med, at der er noget, de har misforstået. 
Eller vi kan reflektere over, hvad der ligger til grund for den 
opfattelse. Er vores broer kun for nogle særlige »trafikanter« 
(som nogle broer er kun for tog, cyklister, biler) - eller kan 
den bruges af alle. Lige meget hvad kan det være godt at hu-
ske, at Jesus byggede ikke bro til dem, der lignede ham selv. 

I 2. kor. 5 står en lidt snørklet tekst, men der er et ord, der har 
rumsteret i mig i forbindelse med, at jeg har reflekteret over 
dette med at være brobygger som kristen. Den handler om 
forligelsens tjeneste. Opgaven med at gøre lige - og forsone. 

Jeg vil her trække to vers frem, vers 19 og 20. På hverdags-
dansk lyder det sådan her: 
Det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og 
fællesskab mellem sig selv og verden ved at tilgive menne-
sker deres synder. Og han har betroet os at bringe dette 
budskab om forsoning til alle mennesker. Vi er nu ambas-
sadører for Kristus og taler på hans vegne. Gennem os 
bønfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham! 

BE A BRIDGE 
– VÆR EN BRO
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Vi skal give det til andre,  
som vi selv har 

modtaget af Gud.

3

Teksten her siger altså, at vi kører på »diplomat-
plader«. Vi er ambassadører og repræsenterer 
Kristus og taler på hans vegne. Det skal være 
synligt, ligesom når diplomatbilerne kører med 
blå nummerplader, og man dermed ikke er i tvivl 
om, at de er repræsentanter fra et andet land. Vi 
står i en særlig opgave.

Jesus taler om brobygningen - forligelsens tjene-
ste - som indbegrebet af, hvad det vil sige at være 
en efterfølger af ham. Det drejer sig ikke om 
at være sammen med den 
rigtige person og holde den 
forkerte væk. Det drejer sig 
om at have mange broer til 
alle de mennesker, som er i 
din verden. Skabe forsoning 
mellem Gud og mennesker 
og mennesker imellem. 

Når vi driver mission i verden etablerer vi mange 
lange broer - men i den nære verden omkring 
os, er der måske små øer, som har brug for en 
forbindelse. Hvor skal mennesker der roder med 
deres seksualitet, kønsidentitet, afhængigheder, 
frygt, mismod, depressioner, angst, ensomhed 
osv. gå hen, om ikke til kirken? Og hvem skal 
bygge broen, hvis det ikke er os kristne. Har vi 
sikret, at de har adgang? Møder du mennesker i 
nabolaget eller på arbejde, som mangler mulighe-
den for den forbindelse? Som har brug for en bro.

Jesus gav ikke køb på sig selv eller sagde god for 
alt, hvad de syndere, han havde med at gøre, 
havde gjort, men han accepterede dem som 

menneske. For vi skal huske, at vi havde også brug 
for broen. Vi skal give det til andre, som vi selv 
har modtaget af Gud. Jeg standser ved, at teksten 
beskriver det møde med andre mennesker som 
en forsonings- og forligelsens tjeneste. Vi bliver 
ikke bedt om at konfrontere, stille skarpt op, 
pege på forskelle. 

Forsoningen er genoprettelsen af et fællesskab, 
men det fordrer at begge parter vil være med 
til genoprettelsen. Når fællesskabet er til stede 

mellem Gud og mennesker, 
ved vi, at Gud står klar med 
den fremstrakte hånd. Vi skal 
være en bro ind i vores krist-
ne fællesskaber, så Kristus 
kan få lov at være broen 
mellem Gud og menneske. 

Så hvilken bro er vi - den store stabile bro for 
alle trafikanter, den skræmmende hængebro 
over kløften, den lille hyggelige fine bro over det 
lille vandløb som er smuk, men ikke nødvendig 
at gå over? Er vi en badebro, der giver mod til 
folk til at springe i, eller er vi en bro for kun helt 
særlige trafikanter? Det sidste kan der være noget 
ekskluderende i, men er de særlige trafikanter 
nogle, der ellers ikke føler det sikkert at bruge 
andre broer, kan det give god mening. 

Så lad os kigge os omkring og lede efter de 
mennesker i vores nærhed i dagligdagen, der 
har brug for os som en bro ind i fællesskabet - 
fællesskabet og forsoningen med Gud. 

Mette Kristensen
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BREVE FRA MISSIONÆRERNE
 

Signe Bjørn Nielsen
Født den 4. marts 1984.
Uddannet sygeplejerske.
Gift med Brian Bjørn Nielsen, teolog.
Børn: Tabitha 2017, Alma 2014, Silas 2012.
Udsendt af Luthersk Mission til Tanzania. 
Udrejst 2016.

NYT FRA TANZANIA

KÆRE SMF VENNER!

Jeg vil gerne give jer et par dryp fra vores liv 
i Kiabakari i Tanzania. Vi bor og arbejder på 
en Bibelskole drevet af Den lutherske Kirke i 
Tanzania. Min mand, Brian, er fuldtidslærer på 
skolen, og jeg selv er timelærer, hvor jeg blandt 
andet underviser i faget Sundhed.

MALARIA

En af de sygdomme, jeg trækker frem i min 
undervisning, er malaria. Selvom der er utrolig 
mange i Tanzania, der har haft malaria, kan viden 
om symptomer og behandling ofte ligge på et 
meget lille sted. Mange tror, de har malaria, så 
snart de har feber eller føler sig syge på den 

ene eller anden måde. Fx var der en, der havde 
været ved at svejse uden at bruge beskyttelse 
for øjnene, hvilket førte til, at han fik meget ondt 
i øjnene. Han var overbevist om, at han havde 
fået malaria i øjnene og tog derfor en malariakur. 
En anden fik på et tidspunkt rigtig ondt i ryggen. 
Han mente, det måtte være malaria i ryggen, og 
tog derfor også en malariakur. Så der er mange 
der tror, de har malaria, og derfor tager en 
kur mod malaria. Det er ikke så godt i forhold 
til resistensudviklingen, at der er så mange, 
der tager malariamedicin uden rent faktisk 
at have malaria. Så jeg håber, at oplysning og 
min undervisning på sigt kan være et lille skridt 
på vejen mod at reducere det unødvendige 
malariamedicinforbrug. I første omgang er det 
vigtigt at pointere, at folk skal lade sig teste, om 
de har malaria (blodprøve på sygehuset eller 
sundhedsklinikken) i stedet for bare at tage en 
kur, hvis de tror, de har malaria. På den anden 
side har jeg også fået en forståelse for, hvorfor 
mange hurtigt tyer til at tage en malariakur, da 
Brian har prøvet at have en omgang malaria, og 
det var ikke en sjov oplevelse.

DIAKONI I HVERDAGEN

Der kommer en del mennesker til vores dør 
for at spørge om hjælp. Da høsten i Kiabakari 
og omegn er slået fejl de sidste to gange, og 
lokalbefolkningen primært ernærer sig fra deres 
egne marker, betyder det, at der hos de fleste 
er småt med mad. Derfor er der flere, der 
kommer og beder om mad eller penge til at 
købe mad for, da de ikke har mere derhjemme. 
Der kommer bl.a. en gammel bedstemor, som 
bor sammen med sin lige så gamle mand og to 
børnebørn på fem og syv år. Denne gamle kone 
går med stok, og de har stort set ingenting at 
leve af derhjemme. Derfor kommer hun jævnligt 
forbi. Selvom sulten gnaver, og det er svært at 
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TIRSDAG

 »En retfærdigs bøn formår meget,
stærk som den er«.
 (Jak. 5,16) 

TANZANIA
• Mirjam Karen & Per Bjerre

• Stine & Rasmus Roager
  Børn: Anders Christian 2008,  

Ingrid Marie 2011, Alfred Johan 2014  
og Marius 2017

ONSDAG

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

(1. Thess. 1,2)

KENYA
• Susanne & Leif Madsen

• Birgitte & Søren Fyhn Pedersen

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

SØNDAG

»Og dette er den frimodighed,  
vi har over for ham:  
at hvis vi beder om noget,
som er efter hans vilje,  
hører han os«. 
 (1. Johs. 5,14)

SKOTLAND
• Inger Olsen
 
NIGERIA
• Frederikke Vestergaard 

MANDAG

 »Vær ikke bekymrede for noget, men
bring i alle forhold jeres ønsker frem for
Gud i bøn og påkaldelse med tak«.
  (Fil. 4,6)

• Missionærkandidater.

•  Missionærer der har afsluttet arbejdet  
på missionsmarken.

•  Sundhedspersonale udsendt af  
andre organisationer.

•   Lærernes Missionsforening,  
 Dansk Kristelig Sygeplejeforening  
og Krisos.

•  Medlemmerne, kredslederne  
og bestyrelsen i SMF.
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TORSDAG

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

(Matt. 7,7)

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

• Birthe & Kaj Bruun

FREDAG
 

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

(Kol. 4,1) 

ZAMBIA
• Clara Marie & Peter Pedersen

 
ETHIOPIEN
• Sidsel Østerby

LØRDAG

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

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

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

(Ef. 3, 20-21)
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BIBELORD 
2020

Jan.  »En kort tid er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, 
for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer  
i mørket ved ikke, hvor han går hen. Tro på lyset,  
mens I har lyset, så I kan blive lysets børn.« Johs. 12, 35-36 

Feb.  »Du har glædet mig ved din gerning, Herre,  
jeg jubler over dine hænders værk.  
Hvor er dine gerninger vældige, Herre,  
og dine tanker uransagelige!« Salme 92, 5-6

Mar.  »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  

Apr.  »Din er storheden, magten, herligheden, glansen og  
pragten, Herre, og du er ophøjet som  
overhoved over alle.« 1. Krøn 29, 11  

Maj  »I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre  
i kærligheden, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv 
hen for os som en gave og et offer til Gud,  
en liflig duft.« Ef. 5, 1-2:

Juni  »Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke,  
for Herren er min styrke og lovsang,  
han blev min frelse.« Esajas 12, 2

Juli  »Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse,  
ikke på grund af vore gerninger, men efter sin  
egen beslutning og af den nåde, som var  
givet os i Kristus Jesus.« 2. Tim 1, 9

Aug.  »I en mands hjerte er der mange planer, men det  
er Herrens beslutning, der står fast.« Ordsp: 19, 21

Sept.  »Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen;  
dagen i morgen skal bekymre sig for det,  
der hører den til.« Matt. 6, 34

Okt.  »Ingen er Hellig som Herren, der er ingen  
uden dig, ingen klippe som vor Gud.« 1. Sam. 2,2

Nov.  »Så er der da ingen fordømmelse for dem, som er  
i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus  
befriet mig fra syndens og dødens lov.« Rom. 8, 1-2

Dec.  »Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade  
sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,  
Herren løfte sit ansigt mod dig  
og give dig fred.« 4. Mos. 6, 24-26
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få benene til at makke ret, er hun alligevel altid 
et stort smil. Vi kan ikke andet end at lægge 
vores liv i Guds hænder, siger hun, hver gang 
vi ses. Det er der en stor sandhed i, for det er 
Gud, der styrer vores historie, og han ved, hvad 
der er bedst for os, også når vi ikke selv kan se, 
hvordan det hele dog skal gå. Vi må alle bede 
om visdom til, hvordan vi bedst hjælper de men-
nesker, vi er sat iblandt. Det må du i Danmark, 

og det må vi i Tanzania. Vi kan hjælpe nogle, 
men ikke alle. Hvem skal vi hjælpe, og hvordan 
hjælper vi bedst? Det er store og svære spørgs-
mål. Det er let nok at give folk ris og majsmel 
med hjem eller give dem penge til at betale for 
deres malariamedicin. Det hjælper dem her 
og nu. Men hvordan hjælpe dem på den lange 
bane? Hvordan hjælpe dem til at kunne hjælpe 
sig selv? Vi prøver, så godt vi kan, at finde vej i 
dette, men det er ikke altid let.

MAOMBI

Hver onsdag eftermiddag samles kvinderne 
fra kirken, enten i kirken eller på skift rundt i 
de private hjem til maombi (bedemøde), hvor 
der er sang, bøn og en lille andagt på program-
met. Når vi er i private hjem, slutter vi af med 
at spise sammen. Bibelkundskaben er generelt 
meget lille hos disse kvinder, så der er virkelig 
mulighed for at kunne give noget videre af alt 
det, vi har fået givet i Jesus. Bed gerne med om 
at disse samlinger må være til velsignelse og må 
være med til at føre kvinder til Jesus og lade 
dem vokse i troen på ham.

Dette var et par dryp fra min hverdag. Tak for 
medleven og forbøn, det betyder rigtig meget! 

Med kærlig hilsen  
Signe Bjørn Nielsen

Bedstemor

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

NYT FRA TANZANIA
KÆRE SMF VENNER!

SUNDHEDSPROJEKTET  
PHC - LAKE TANGANYIKA 

Overdrageldse af den tredje fase af  
sundhedsprojektet i Tanzania.

Formålet med denne sidste fase i projektet 
var at få det overført til lokal administration: 
de 34 landsbyer, den tanzaniske regering og til 
Moravian Church, så de selv vil være i stand til 
at vedligeholde og fremme en positiv udvikling 
omkring sundhed i hele området ved Tangany-
ikasøen. 

Siden 2006 indtil nu 2019 har der været arbejdet 
på at forbedre sundhedstilstanden i landsbyerne 
ved at forfølge nedenstående mål: 

-  Indsætte sundhedskomiteer i hver landsby 
bestående af 1 mand/kvinde + 1 sundheds-

medarbejder.

- At samarbejde med de lokale i lands-
byerne om at opbygge et samfund 

baseret på sundhed med bistand 
fra projektet (materialer til 

forbedring leveres af projek-
tet, mens arbejdskraft blev 

leveret af de lokale).

• Vand: Installation af 
vandpumper og brønde 
i hver landsby. Dertil-
hørende undervisning 

vedrørende rent drikke-
vand og vedligeholdelse + 

værktøjer til at vedligeholde 
vandpumper og brønde.

•  Hygiejne: Installation og brug af toiletter - 
undervisning omkring betydningen af god 
personlig hygiejne og et rent miljø.

•  Moder/barn-miljø: Fødsler på hospitaler i 
stedet for i hjemmet, vaccinationer, familie-
planlægning, kønssygdomme og AIDS.

•  Forebyggelse af vandbårne sygdomme så-
som kolera, diarre, tyfus-feber, samt andre 
sygdomme såsom malaria.
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 NYT FRA BESTYRELSEN
Som omtalt på generalforsamlingen ved årsmødet 2019, om sammenlægning/fusion med en 
anden forening der arbejder sundhedsfagligt, har bestyrelsen nu fået tilbagemeldinger fra for-
eningerne. Tilbagemeldingerne giver ikke grundlag for yderligere forhandlinger. Bestyrelsen 
arbejder videre på at finde en god løsning for SMFs fremtid. Det er fortsat meningen, at der 
skal være afstemning ved næste generalforsamling omkring SMFs fremtid. Bestyrelsen vil gerne 
modtage kommentarer fra jer.

HUSK: Årsmødet i 2020 er den 8. og 9. august på Nyborg Strand.

•  Skoler: kurser for elever og lærere + opret-
telse af skolekomiteer, hvor forældre også 
er involverede.

•  Kvinder og piger: Oplysningsforedrag om 
deres rettigheder, familiestiftelse, hygiejne 
omkring menstruation og brug af bind.

•  Basale rettigheder: Foranstalte offentlige 
møder, hvor folk får mulighed for at komme 
i dialog med deres ledere og regeringens 
embedsmænd for sammen at sætte mål for 
udvikling af samfundet.

Sundhedsprojektet PHC-Lake Tanganyika vide-
regiver aktive ressourcer, der er etablerede og 
bæredygtige i landsbyerne. Det er derfor muligt 
for landsbyerne, kirken og regeringen fortsat 
ved aktiv deltagelse i projekterne at forbedre 
og udbygge med nye tiltag.

Moravian Church Tanzania i Rukwa Provins har 
stadig som tovholder og ansvarshavende for 
projektet til opgave at vedligeholde kontakten 
til landsbyerne og embedsmændene samt at 
arbejde på at generere alternative ressourcer fra 
sponsorer/donorer, hvilket vil være en væsentlig 
opgave til støtte for videre udvikling af projektet.

Projektet er altså som sådan ikke slut; men er 
overgivet til projektmodtageren at videreføre. 
Den viden, der gennem projektet er opnået hos 
modtageren, skønnes nu at være af en sådan 
kvalitet, at supervisering udefra ikke længere er 
nødvendig, da både den akkumulerede viden og 
engagementet er til stede lokalt. 

Nu, hvor vi er nået til den sidste arbejdsdag 
for projektet, ser vi med taknemlighed tilbage 
på den tid, der er gået, siden vi var med til 
at starte projektet op i 2006. Vi husker med 
glæde på alle de medarbejdere der har været 
gennem tiden, både de fra det lokale samfund, 
de danske volontører, Jonas og Eva Fiebinger, 
som var projektmedarbejdere i en periode på 
tre år og det samarbejde, vi har haft til både de 
lokale embedsmænd og MCTRP, ZZg (Holland) 
og mange donorer i Danmark, som velvilligt har 
ydet en stor hjælp i uforudsete situationer, vore 
projektvejledere i DMRU og BDMs sekretariat 
- uden alle disse involverede ville vi ikke kunne 
have nået det mål, at projektet nu kan køre 
selvstændigt.

Når nøglen til kontoret bliver drejet om, spredes 
vi for alle vinde - tilbage bliver dog erfaringen 
og erindringen om et arbejde, der er blevet 
titusinder til gavn i deres daglige og fremtidige 
liv. Medarbejderne har alle fået nyt arbejde og 
nye udfordringer venter dem, hvor de kan bruge 
den ballast de fik gennem projektet.

Vi - Marjo og Bert - vender tilbage til Zeist for at 
være sammen med familien, hvor der også vil 
være brug for os i andre sammenhænge.

Tak for forbøn, hjælp og opmuntring.

Med ønsket om Guds velsignelse.

Marjo ten Kate  
og Bert Muizebelt
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Tlf. 97 36 25 52 • E-mail: kaj@moslev.dk

BED & ARBEJD
Nov.  »Lad det samme sindelag være  

i jer, som var i Kristus Jesus«. 
 Mika 7,18  Filip. 2,5

Dec.  »Thi alle I, som blev døbt til  
Kristus, har iført jer Kristus«. 

 Zak. 2,12   Gal. 2,5

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 

TESTAMENTARISKE 
GAVER

Da SMF’s fremtid er usikker, vil vi fra be-
styrelsen opfordre medlemmer, der på-
tænker at testamentere til fordel for SMF 
at tænke på andre foreninger.
Har du allerede lavet testamente til for-
del for SMF, opfordrer vi i bestyrelsen til, 
at du overvejer at ændre det til andre 
Ydre Missions selskaber.

På vegne af bestyrelsen


