
Årsberetning i SMF 2020 

 

Velkommen til generalforsamling. 

Der er grund til stor taknemlighed til Gud for 98 gode år for SMF.  

Der er gået mange bønner til vores himmelske Far gennem årenes løb. Tak for trofasthed på denne 

front. Også stor tak for økonomiske midler, der er givet til at støtte arbejdet i mission. 

Stor tak til Jer, der er mødt op til vores muligvis sidste årsmøde i SMF. Dejligt at I er kommet, selvom vi 

foreslår at opløse foreningen. Vi har i bestyrelsen, i henhold foreningens vedtægter § 16 omkring 

ovennævnte, på 2 af hinanden følgende afholdte bestyrelsesmøder, henholdsvis d. 25. oktober 2019 og 

21. februar 2020. enstemmigt vedtaget at anbefale generalforsamlingen at opløse SMF ned. 

 

Vi håber, at vi får et godt årsmøde, i glæde og taknemlighed til Gud. 

 Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for trofasthed, sammenhold og godt samarbejde i processen 

med forhandling om SMF’s fremtid. Det er med stor sorg, at vi er nået hertil, men vi synes, at det er 

ansvarligt at slutte nu, med alt taget i betragtning. Ansvarligt fordi vi synes, at de midler der er os 

betroet skal sendes ud og arbejde og ikke langsomt fortæres op på drift.  

Som I har kunnet læse i vores blad, har vi forhandlet om sammenlægning, med andre 

sundhedsrelaterede foreninger i ydre mission.  Nogle har vi henvendt os til, andre har henvendt sig til 

os, men det er ikke lykkedes at finde et samarbejde om noget nyt som vi vurderede ville være tro 

overfor SMFs historie, profil og formål, derfor ser vi, os nødsaget til, at lægge det frem for jer, på 

generalforsamlingen, at stoppe nu.  

Medlemstallet er faldet meget de senere år. Vi har haft flere hvervekampagner, uden det har givet flere 

medlemmer. Tendensen i missionsarbejdet er, at der ikke er ret mange, med sundhedsfaglig uddannelse 

der udsendes til tjeneste, så SMF’s formål med, at støtte udsendt sundhedsprofessionelle i deres 

arbejde ikke har ret mange modtagere længere. 

Der er i øjeblikket 9 kredse og ikke alle har tilknyttet missionærer, da der kun er 6 missionærer ude. Et 

hold er på vej hjem og et andet kommer hjem om 1 ½ år. 

Vi i bestyrelsen har selvfølgelig allerede gjort os tanker om, hvordan en god afslutning og forvaltning af 

foreningens midler ville kunne være. Vedtægterne siger, at ved ophævelse af foreningen, skal 

bestyrelsen sørge for at eventuelle midler skal gå til ydre mission. Bakker generalforsamlingen i dag op 

om bestyrelsens forslag om at opløse SMF, vil bestyrelsen arbejde hårdt for, at alle vores midlerne 

hurtigst muligt vil blive sendt ud, til helst sundhedsrelateret ydre mission, så de kan komme ud og 

arbejde for det, de var givet til. En mulighed kan være at lade missionsorganisationer og folk på 

missionsmarken ansøge om midlerne til beskrevne projekter. Tanken om, at vores midler kan komme ud 

og arbejde for mission og sundhed til de, der trænger til hjælp og opmuntring, er en stor trøst, midt i 

tanken om at SMFs tid muligvis er slut. 

SMF har givet følgende særgaver i året der er gået siden sidste generalforsamling 

Rikke Vestergaard     kr. 15.000 til medicin 

Miriam Bjerre    kr. 12.900 til lys på fødestue mv. 



Susanne & Leif Madsen kr. 15.000 til læge/ sygeplejeklinik på skolen. 

Susanne & Leif Madsen kr. 15.000 til fysioterapi studerende. 

Jens Fischer Nielsen   kr.    5.000 til sygeplejestuderende i Bangladesh 

                                            I alt kr.  62.900 

Der er sidste år givet kr. 3.000,00 i årsmøde gave til hver missionærer, der er ude.  

Og kr. 5.000,00 i julegave til hver, udeværende missionærer. 

Der skal lyde en stor tak til Kaj Moslev for hans arbejde med at redigere SMF bladet og ligeledes tak til 

Eva – Lene Sode Nielsen for arbejdet med at holde styr på regnskabet. 

Til slut vi vil mindes kredsleder Kirsten Holst Jensen, Morsø kredsen der døde i januar og Anni Lindhøj, 

Århus der døde i juli i år. Anni var i mange år ansvarlig for bogsalget på SMF ’s årsmøde og har siddet i 

bestyrelsen SMF 

Der er arrangeret landsdelsstævne i Skjern d. 12. september kl. 10.00 - 16.00. 

Det er i fællesskab med LMF, se programmer der ligger fremme. 

Hermed overgives beretning til generalforsamlingen. 


