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ANDAGT

VÆR VELKOMMEN HERRENS ÅR
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Nådens Gud lad dit solskin i vår,
os skænke på marken et gyldent år!
Velkommen nytår og velkommen her!
Med disse linjer til et nyt år kan vi gå fortrøstningsfulde ind i det nye år.
Vi har lige fejret jul og nytår, hvor vi er blevet
mindet om, at Gud sendte sin enbårne søn,
Jesus Kristus her til vores mørke jord, for at
himmelens lys skal oplive og oplyse vores
mørke jord.
I Johs. kap. 8 vers 12 siger Jesus det sådan: »Jeg
er verdens lys, den der følger mig skal aldrig
vandre i mørket, men have livets lys«. Vi må få
lov til at vandre i det lys også i det nye Herrens
år, vi er gået ind i. År efter år får vi lov til at opleve »at Herrens år styrker og opmuntrer os«.
Det lyder i udgangsbønnen i vores kirker således
»At ordet må styrke og opretholde os i en sand
tro til det evige liv«. Vi må komme til vor Herre
Jesus Kristus i bøn også i det nye år. Vi synger i
en sang således »Hvad dagen mig vil bringe af
glæde og af savn, jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn«.
For mange mennesker kan livet være præget
af kaos og mørke, men hos Jesus er lyset, der

hjælper os med at finde vej i mørke og kaos, så
vi kan magte det daglige liv. Lad os dagligt søge
og leve i lyset fra Jesus.
Bøn: Almægtige Gud, himlens og jordens Herre!
Vi har ikke fortjent den rigdom af kærlighed og
trofasthed, du viser os. Du våger over os, når vi
sover. Når vi vågner, bevarer du os i din varetægt, og du ser, hvad der tjener til vores bedste.
Ved dig, af dig og til dig er alle ting; Dig være
ære i evighed! Du giver os livet, og af din milde
hånd modtager vi alt, hvad vi behøver til livets
opretholdelse. Alt godt kommer fra dig, og du
giver os allerede nu dage med fryd på jorden.
Hos dig henter vi indsigt og visdom; råd og
styrke kommer fra din Ånd. Herre! Du råder
over timer og dage. Du råder over liv og død.
Almægtige Gud! I lykke og i ulykke stoler vi på
dig. Vores liv og alt, hvad du har givet os, lægger vi i din hånd. Giv os tid til at glædes over de
gaver, du giver. Lad os altid leve i glæden over,
at vi er dine og må tjene dig. Du alene kan frelse
os til salighed; vi kan ikke selv. Bevar os i dag fra
alt ondt. Lad din Ånd være med vores ånd, så
vi tænker og handler ret. Velsign os i alt, hvad
vi har med at gøre. Styrk os i fællesskabet med
din Søn, så vi må holde fast ved ham, vor frelser
og vores talsmand hos dig. Giv os del i den evige
glæde, når Kristus åbenbares ved tidernes ende.
Herre! Hør vores bøn og forbarm dig over os.
Birthe Dueholm
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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 ETIO

PIEN

KÆRE SMF!
Jeg sender hermed en kæmpe kæmpe tak
fra sygeplejeskolen i Etiopien. Jeg ankom med
dukken for to måneder siden (den var noget
større end jeg havde troet, så det var en lidt
spændende rejse), og i dag var jeg inviteret til
at komme og besøge dem på sygeplejeskolen
(fortsættes side 5)
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for at se den i brug. De skulle i dag øve IM og
SC injektion, og så havde de også købt kage for
at sige tak for dukken. Jeg fortalte, at jeg kun
havde stået for transporten, og at det var SMF
vi skyldte takken.
Den norske Chef for Nordic Medical Centre og
manden bag opstarten af sygeplejeskolen Kjell
Magne Kiplesund udtalte, at dukken var et klart
bønnesvar. Og lederen af sygeplejeskolen sagde,
at den var bedre end den bedste julegave nogenside. De var henrykte over at få dukken, og
de sagde, at den kom på det perfekte tidspunkt,
og at den vil blive til stor gavn!!
Så tusind tusind tak for at I ville støtte økonomisk og sørge for, at de kunne få denne gave!
De bedste hilsner
fra Sidsel Østerby

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 KEN

YA

KÆRE SMF VENNER!
Først vil vi sige varmt tak til alle jer, vi mødte, da
vi var i Danmark i august-september. Det var
en skøn tid for os, hvor vi følte os styrket og
opmuntret. Vi er så afhængige af ikke mindst forbøn (men også økonomisk støtte), og derfor er
det så godt at mødes med ikke bare familie men
også med venner og forbedere derhjemme.
Nu glæder vi os til at få alle vore 4 børn til Kenya
til jul. De 3 af dem har ikke været hjemme i 4
år. Det er et savn for os, at de er så langt væk,
men det er også et savn for dem, at de ikke lige
kan komme hjem i en weekend, påskeferie eller
på andre tidspunkter. Så vi vil glæde os over at
have dem herude til jul i år.
Vi vil også ønske enhver af jer en rigtig glædelig
jul. Vi ønsker, at julens budskab ikke må drukne
i traditioner, men at vi og I må opleve, hvordan
Guds glæde og fred fylder hjerterne helt.
For vores vedkommende har det især det sidste halve år været en tid, hvor vi har oplevet,
at Guds fred kan fylde hjertet, selvom ydre
omstændigheder, bekymringer - eller Djævelen
- kan prøve at stjæle freden.
Vi vil også sige en stor varm tak til enhver af
jer, som har bedt for os i årets løb, sendt os
opmuntringer eller ord af den ene eller anden
(fortsættes næste side)
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art - eller har hjulpet praktisk. Da
Nehemias genopbyggede muren
omkring Jerusalem havde de meget modstand, og
derfor stod den
ene halvdel af folket og holdt vagt i fuld rustning og bevæbnede,
mens den anden halvdel byggede, og dermed
lykkedes arbejdet trods megen modstand. Vi
oplever også megen modstand i den åndelige
verden, og derfor er vi så taknemmelige for, at
nogle mennesker i Danmark, Kenya og andre
lande omslutter os med forbøn, for uden forbøn
ville arbejdet ikke lykkes. Nej alene kan vi intet
gøre. Det er fantastisk at være en del af et større
legeme, hvor vi alle har vores funktion. Selv bare
det at sætte gummiskiver på tagsøm til en kirke.
TEAMARBEJDE
Sidst i oktober tog 2 af vore medarbejdere
sammen med et tysk missionærpar og et »missionsteam« fra en kirke i Eldoret til landsbyen
Kongor, som er en landsby langt ude i ødemarken i området Pokot. Befolkningen i Pokot
er desværre bl.a. kendt for at stjæle kvæg fra
nabostammen Turkana. Pokotterne, som lever
i et åndeligt mørke, har også brug for at nogen
bringer evangeliet og Guds lys til dem.

Den gamle kirke
inde og ude.

En kvinde fra Eldoret forlod i nogle
dage civilisationen og hjalp bl.a. med
at grave huller til kirken.

Den tyske missionær holdt børnemøder for ikke færre end 146 børn, mens
byggeriet af kirken i Pokot stod på...

Da teamet kom frem, var landsbyen nærmest
på den anden ende. Teamet blev simpelthen
mødt af en masse glade mennesker, som sang
og bød teamet varmt velkommen.
Ud over at vi hjalp praktisk og økonomisk med
projektet, hjalp det tyske missionærpar samt
teamet fra den lokale kirke i Eldoret også med
både midler og frivillige hænder. Hvilken glæde
det er, når vi sammen kan få lov at velsigne
nogle af de mest fattige på både det materielle
og åndelige område.
Vi glæder os også meget over at se hvordan
flere menigheder i storbyerne tager det som
deres missionsopgave at hjælpe menigheder
ude i de mest fattige områder med at
få en kirke og dermed et redskab til
at nå befolkningen i
unåede områder med
evangeliet.
(fortsættes side 9)
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KREDSLISTE 2020
Kreds

Navn

Leder

Missionær

Kreds 1

Bredballe/Vejle

Esther Bruun Jeppesen
Agervej 7, Sandvad, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 31 55
E-mail: olejep@worldonline.dk

Ingen missionærer tilknyttet

Kreds 38

Storkøbenhavn

Britta Kristensen
Rugevænget 204, 2980 Kokkedal,
Tlf. 49 14 36 85
E-mail: brittakristensen@gmail.com

Ingen missionærer tilknyttet

Kreds 39

Frederikshavn

Kirsten Skrubbeltrang
Lendumvej 33, Åsted,
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 43 45
E-mail: hkskrubbeltrang@hotmail.com

Susanne Madsen

Kreds 48

Thy

Karen Vollesen
Hortensiavej 66, 7700 Thisted
Tlf. 97 94 17 30

Mirjam Karen Bjerre

Kreds 52

Tarm/Skjern

Birthe Dueholm
Mosevænget 5, 7330 Brande
Tlf. 20 42 98 35
E-mail: formand@smfdanmark.dk

Clara M. Pedersen

Kreds 57

Hillerød

Hanne Groth Kristensen
Bag Haver 7 2.th., 3400 Hillerød,
Tlf. 21 84 19 85
E-mail: hannegroth@gc-group.dk

Inger Olsen
Dina Burgdorf Jakobsen

Kreds 62

Esbjerg

Lise Erbs Bækgaard
Gl. Vardevej 90. 4. 27, 6700 Esbjerg
Tlf. 60 31 93 69
E-mail: liseerbs@private.dk

Birgitte Pedersen
Stine Roager

Kreds 70

Århus

Birgitte Nielsen
Silkeborgvej 885, 8220 Brabrand
Tlf. 31 79 20 69
E-mail: birgittendan@gmail.com

Signe Bjørn Nielsen

Kreds 73

Morsø

Ledig

Ingen missionærer tilknyttet

Kreds 75

Maribo

Anni Sørensen
Konemadevej 15, Askø, 4930 Maribo
Tlf. 54 71 00 01
E-mail: annisask@gmail.com

Ingen missionærer tilknyttet
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KVINDERNES INTERNATIONALE
BEDEDAG 2020
KVINDER FRA ZIMBABWE FORTÆLLER OG LEDER I BØN
Fredag den 6. marts er det her i Danmark Kvindernes Internationale Bededag, ligesom det er
i langt de fleste af verdens lande. I Danmark er Bededagen med sikkerhed blevet fejret siden
1928 (sandsynligvis også tidligere), og i 1969 blev Danmarks Økumeniske Bededagskomite
dannet, og her ligger ansvaret for oversættelse og videregivelse af materialet til den årlige
Bededag. Hvert år er et nyt land i fokus. Bønnekæden jorden rundt er det vigtigste ved
dagen, men det er også meget vigtigt at lære om andre lande og få en
masse baggrundsviden fra landets egne folk og dermed en bedre
forståelse for landenes befolkninger og deres situation.
Temaet i år er: »Rejs dig! Tag din båre og gå!«. Gudstjenesten,
der bruges over hele verden, er udarbejdet af kvinder fra alle
kirkesamfund i Zimbabwe ud fra noget af det, der skete, mens
Jesus vandrede omkring på jorden. Ved gudstjenesten samles der også ind til et par projekter, der især tilgodeser
kvinder og børn.
Zimbabwe er et fattigt land, og det har haft en meget
urolig tilværelse i mange år; indtil februar 1980 var det
underlagt englænderne; frihedskampene i årene op til
selvstændigheden krævede betydelige ofre og efterlod
dybe sår, som den første frie regering måtte søge at
løse ved at få folk til at tale sammen på kryds og tværs.
Den første statsminister hed Robert Mugabe; han ledte
landet indtil folket gjorde oprør og afsatte ham i 2017.
Kvindernes Internationale Bededag opfordrer os til
at stå sammen i bøn og handling med kvinderne, ja
med hele befolkningen i Zimbabwe. Forskellige kvindestemmer fortæller i gudstjenesten om deres land
og om de præcise udfordringer, de har i hverdagen.
Seneste i oktober 2019 har DR bragt reportager om
et land i økonomisk og politisk krise.
Befolkningen i Zambia er på 16 mill., hvoraf de 50 %
er unge mennesker. Landet er omkring dobbelt så
stort som England. Zimbabwes hovedsprog er shona
og ndbele. Kun 2 % af befolkningen har engelsk som
første sprog.
På hjemmesiden www.kvindebededag.dk vil man en lille
månedstid inden Bededagen kunne finde de ca. 60 steder,
hvor den afholdes i Danmark.
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I juni havde menigheden allerede bygget en mindre blikkirke - velvidende at blikkirken kun ville
fungere som kirke midlertidigt. De ville nemlig
bygge en stor kirke. Mary sagde i juni: »Kirken
skal ikke være for lille. Der bor så mange i
området her. Vi skal evangelisere i området!«.

Allerede dagen efter tagkonstruktionen var
færdig blev bygningen taget i brug!
Der er ingen tvivl om, at den nye bygning
vil blive et redskab for menigheden til at nå
landsbyens befolkning med evangeliet.

OFFERVILJE OG VISION OM
AT EVANGELISERE
I oktober blev vi færdige med tagkonstruktionen
til kirken som ses på billedet herunder.

Menigheden har rigtig mange planer for, hvad
de ønsker at gøre for at nå ud til mennesker i
området, både når det gælder evangeliet, og når
det gælder mennesker i nød med særlige behov.
Da jeg læste i Haggajs bog om vigtigheden af at
prioritere Gud først, kunne jeg ikke lade være
at tænke på Mary og Samuel.

Birgitte, Mary og Samuel.

Menigheden blev plantet i februar i år, da folk i
området havde lang vej til kirke. »Moderkirken«
besluttede derfor at plante en udpostmenighed.
Der er virkelig nogen i Kenya, der har offervilje. Det så vi også, da vi besøgte menigheden
i juni og delte vores vidnesbyrd og Guds ord.
Efter gudstjenesten blev vi inviteret til en lækker
kenyansk middag hos dem. Og nu har de netop
besøgt os og havde en pose fuld af frugter med:
Bananer, mangoer, jordbær samt importerede
appelsiner og æbler. Man bliver så rørt.

RAPPORT OM ENORM VÆKST
En dag fik vi en rapport fra en menighed vi hjalp
med piller og tag til en kirke i 2013. Præsten
skrev:
»På vegne af hele menigheden benytter jeg
lejligheden til at takke jer og jeres organisation
for at støtte og hjælpe os med at bygge en
permanent kirkestruktur. Kirken har oplevet
en enorm vækst både åndeligt og numerisk
på grund af den støtte, I gav os som menighed. Gud velsigne jer og jeres tjeneste, mens
I fortsætter med at tjene Herren«.
Vest for Eldoret har vi hjulpet en menighed med
piller og tag til en kirke. De plejede at samles
i en blikkirke, som var for lille - især når kostskolebørn var hjemme. Menigheden er allerede
begejstret over at få mere plads i en kirke, som
også vil være mere attraktiv for nye at komme
i. Menigheden vil evangelisere blandt deres
naboer og vil invitere dem med i den nye kirke.
(fortsættes næste side)
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Fra en gammel rusten og faldefærdig blikkirke
til en ottekantet permanent kirke. Menigheden,
som hører under Frelsens Hær, følte det skamfuldt at invitere nye med i den gamle kirke. Menigheden rejser bl.a. penge til at hjælpe enker.
En glad præst fra
Toboroi harfået en
ny »platform«, hvorfra
han kan forkynde
evangeliet.

Turkana for at høre og se, hvordan det er gået
med nogle af de kirker, vi har bygget tidligere.
Det var meget opmuntrende. En del havde
bygget murene op, og der var generelt en god
vækst i menighederne - nemlig en vækst på
50 til 500%!

Netop nu kan du være med ved at bede om,
at vi må få et »godt rystet topfyldt mål« af gaver
til arbejdet. Har netop fået at vide, at missionskontoen er langt nede.

En menighed i landsbyen Toboroi startede som
søndagsskole. Senere blev menigheden dannet,
og de samledes i en blikkirke. Men der var ikke
altid nok siddepladser.
De er SÅ glade for, at de fremover ikke behøver
at bekymre sig om, om de kan få en siddeplads
i kirken, efter at vi har hjulpet dem med tagkonstruktionen til en ny kirke.
VÆKST I MENIGHEDER I TURKANA
For nogle uger siden tog Søren igen en tur til

Også en stor tak til jer, der økonomisk har
støttet og på den måde har været med til at
»rejse platforme« - redskaber til forkyndelse af
Evangeliet / Guds livgivende ord.
Og mest af alt takker vi Gud for Hans trofasthed,
og at Han har ladet det lykkes for os fra januar
til midten af november at hjælpe med at bygge
over 110 kirker - mange af dem meget store.
Og hver kirke er en »platform« for præster,
evangelister og andre Guds tjenere til at vinde
mennesker og træne disciple for Jesus.
Må Gud velsigne hver enkelt af jer.
Kærlig hilsen
Birgitte og Søren
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Mirjam Karen Bjerre
Født den 24. august 1972.
Uddannet social- og sundhedshjælper fra
Fredericia 2001.

Tak til alle jer i SMF, der så trofast giver til arbejdet, vi står i her i Tanzania og ja mange andre
lande i hjælper. Gud er trofast og vi forsøger at
gøre vores bedste for at hjælpe de svageste i
samfundet. Vi er bare jeres forlængede arme.
Guds rige velsignelse
Mirjam Bjerre

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!
På vegne af klinikken (lægen og sygeplejersken)
samt alle de kvinder, der føder på Matale A
fødeklinik, vil vi gerne sige jer tusind tak for
særgaven til at lave strøm på klinikken.
Per var med derude, da det jo er ham, der laver
solar strøm for os, og det var rigtig skønt at være
derude sammen og få den oplevelse at se, hvor
lykkelige de blev. Der kom kvinder, børn og en
del ældre mænd, der gerne ville se, hvad det
var, vi havde gang i. Og de var da også noget i
tvivl, om det virkelig kunne passe, at på en dag
kunne de få lavet strøm. Men Per er så dygtig,
og han havde sin medarbejder Heri med. De
var oppe på loftet og kravle i støv og flagermus
lort, så de var ikke helt glade, men det lykkedes.
På billederne kan i se det fine system, de har
fået. Nu har de strøm i både føde rummet samt
observationsrummet, kontoret og gangen, så de
var utrolig taknemlige.
Kvinderne kommer jo langvejs fra for at føde,
og det er jo et problem, når de skulle føde om
natten, at lægen skulle holde en mobil telefon
op for at have lys.
Nu kan de kære små babyer kommer til verden
ved rigtigt lys, så lægen og sygeplejersken kan
se, hvad de gør.
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Afsender:
SMF v. Forretningsfører • Vejlevej 1,1 • 7260 Sdr. Omme

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

MINDEORD
KIRSTEN
HOLST JENSEN
Det er med sorg, at vi har modtaget meddelelse om, at Kirsten
Holst Jensen ikke længere er
iblandt os.
Kirsten har været medlem af
SMF i rigtig mange år og trofast
støttet op om foreningen og de
udsendte missionærer. I de seneste år har hun været leder af
kredsen i Mors og Salling.
Vi vil savne hende.
Æret være Kirstens minde.
Inger Holmgaard

Dec.	
»Thi alle I, som blev døbt til
Kristus, har iført jer Kristus«.
Zak. 2,12 		
Gal. 2,5

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

