
TAK HERREN, FOR HAN ER GOD. 

Dette var temaet for SMF´s årsmøde, som blev afholdt på Hotel Nyborg Strand d. 8. og 9. august.  

Formand, Birthe Dueholm indledte med at læse fra prædikerens bog kapitel 3, hvor det understreges, at 

alting har en tid. I SMF har de ord en særlig betydning nu, idet generalforsamlingen besluttede at opløse 

SMF. Ud fra den udvikling, der er sket, må vi erkende, at SMF har haft sin tid. Og nu er det så tiden at slutte. 

Gennem de 98 år, som SMF har eksisteret, har foreningen støttet missionærer i mere end 60 lande. I de 

første mange år var det sygeplejersker, men i de senere år, har andet sundhedspersonale også nydt godt af 

omsorg, forbøn og økonomisk støtte fra SMF.  

På årsmødet havde vi besøg af Sømandsmissionær, Jørgen Knudsen, som understregede, at Gud er god – 

også når det i øjeblikket ser svært ud. Gud er ALTID god, og han forlader os aldrig. Ligeledes mindede han 

os om vigtigheden af at SE vores medmennesker – alle, som vi møder på vores vej. Vær rede til at være 

næste for den, der har brug for en næste. 

Lørdag eftermiddag fik vi et foredrag om Sundhedspersonalets betydning for ydre mission gennem tiderne 

ved tidligere generalsekretær og højskoleforstander, Harald Nielsen. I mange år var det utænkeligt at enlige 

kvinder kunne sendes ud som missionærer, men den indstilling ændrede sig efterhånden, og i 1922 var der 

så mange sygeplejersker udsendt som missionærer, så der var behov for en forening til at stå bag dem på 

samme måde, som Lærerindernes missionsforening støttede udsendte kvindelige lærere.  

Ved festaftenen lørdag aften var der et tilbageblik over SMF´s virke i de mange år. Der blev fremdraget 

breve og artikler fra gamle SMF-blade. 

I årenes løb har mange sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som har været udsendt som 

missionærer, været omsluttet af forbøn fra de mange kredse, der var i hele Danmark. Og de udsendte har 

virkelig gjort en stor forskel der, hvor de har gjort tjeneste. Dette fik vi også understreget af pastor 

emeritus, Lindvig Osmundsen, som holdt gudstjeneste for os søndag formiddag. Han have fra sidelinjen 

oplevet, hvordan en sygeplejerske havde udholdt svære strabadser for at redde en fødende kvinde og 

hendes barn. Han påpegede også, at der for år tilbage var et enormt behov for, at der kom 

sundhedspersonale ud for at hjælpe med at redde liv. Men i dag har de fleste lande heldigvis opbygget et 

sundhedsvæsen og uddannet sygeplejersker, så behovet et ikke længere det samme.  

I dag har SMF kun kontakt til nogle få udsendte med sundhedsfaglig baggrund, og vi må derfor erkende, at 

en uforholdsmæssig stor del af vore midler går til administration. Derfor traf generalforsamlingen den 

beslutning at opløse SMF. Der er nogle kredse, som stadig er aktive og som samles og beder for ”deres” 

missionærer, og det vil de fortsætte med at gøre men uden foreningen SMF.  

SMF opløses ikke, fordi kassen er tom, men fordi behovet for SMF er blevet for lille. SMF har med andre ord 

haft sin tid, og nu er det slut. I SMF´s vedtægter står der: ” I tilfælde af SMF´s opløsning anvendes SMF´s 

værdier til ydre missions arbejde i henhold til bestyrelsens bestemmelser.” Derfor åbner bestyrelsen nu 

mulighed for, at der kan søges om støtte til projekter i ydre mission. Projekter med et sundhedsfagligt 

indhold vil blive prioriteret.  

Vi er taknemlig for, hvad Gud har gjort gennem SMF i 98 år.  

Inger Holmgaard 


