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SMF er et kristent fællesskab, der søger
at opfylde Jesu Kristi missionsbefaling i
Matt. 28, 19 - 20 ved:
a) at støtte kristent sundhedspersonale (SMF-missionærer og -volontører), der udsendes til evangeliserende 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:
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Mosevænget 5, 7330 Brande.
Mobil: 20 42 98 35
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Mette Bjerregaard Kristensen,
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Susanne Pedersen
Silkeborgvej 14, 8766 Nr. Snede
Mobil: 31 13 03 26

SMF´s bankkonto:
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BED OG ARBEJD!
Gud giver væksten! Han har gjort alting
godt og rigtigt til rette tid.
Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig
med: Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid; han har
også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at
de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør.
Jeg erkender, at intet er bedre for dem end at være glade og
finde lykke i livet. Men at menneskene kan spise og drikke
og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud. Jeg
erkendte, at alt, hvad Gud gør, forbliver, hvad det er; der
kan ikke føjes noget til, og der kan ikke trækkes noget fra!
Sådan har Gud gjort, for at man skal frygte ham.
Præd. 3, 10-14.
Disse vers fra prædikerens bog hører vi nok ikke så ofte som
de vers, der står lige forud for dem - om at al ting har sin tid
osv. Det ville måske have været nærliggende at tage netop
de vers frem til andagten i det sidste SMF-blad. Det er sært at
tænke på, at det er det sidste blad, og at SMF ophører med
at eksistere fra nytår.
Nu valgte jeg så disse mindre kendte vers for at pointere, at
»Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid«. Det gælder
også, når vi ser på SMF. Da SMF blev til for 98 år siden, skete
det som resultat af nogle sygeplejerskers forbøn for kolleger,
der var rejst ud i verden for at tjene Gud og næsten med
deres faglige kvalifikationer og samtidig udbrede evangeliet
til al verden.
Vi, som i dag ser tilbage på alt det, der er sket i SMF’s lange
historie må takke Gud for, at han har haft det hele i sin hånd.
Det er alt sammen en gave fra Gud, at mennesker gennem
årene har kunnet spise og drikke og nyde frugten af deres
slid, som der står.
Vi har også ind imellem stået uforstående, når noget ulykkeligt
er sket - som da Janne Pedersen blev dræbt i Etiopien. Hun
var jo midt i en tjeneste med at hjælpe mennesker og med
at så Guds sæd. Også i dette tilfælde må vi give prædikeren
medhold, når han siger: »han har også har lagt menneskene
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verdens gang på sinde, dog uden at de kan
finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør«.
Nu slutter SMF så sin tjeneste, men det betyder
jo langt fra, at Gud stopper sit arbejde med at
hjælpe, når det gælder fysisk og psykisk nød,
og når det gælder om at så evangeliet til menneskers evige frelse.
SMF havde fået betroet mange penge. Mennesker har i mange år givet og testamenteret
penge til SMF, for at udsendte missionærer med
en sundhedsfaglig uddannelse kunne medvirke
til, at mennesker fik lov til at høre evangeliet
til frelse, og for at de skulle få hjælp til deres
fysiske behov.
Nu, da tiderne har forandret sig og behovet
for udsendt sundhedspersonale ikke længere er så stort, er tiden kommet for SMF
til at afslutte sin tjeneste. De økonomiske
midler, der var tilbage, har bestyrelsen nu
givet videre til andre, som vil fortsætte
dette arbejde Gud til ære.
Paulus skrev til menigheden i Korinth, at
»Jeg plantede, Apollos vandede, men
Gud gav vækst, så hverken den, der
planter, eller den, der vander, er noget,
men det er Gud, som giver vækst«.
Paulus og Apollos var medarbejdere for
Gud i deres tid. Sådan har SMF med aktiv
tjeneste, forbøn og økonomi arbejdet med på

Det er alt sammen
en gave fra Gud, at
mennesker gennem
årene har kunnet spise
og drikke og nyde frugten af deres slid,
som der står.

Guds arbejde i mange år. Vi har været med til at
plante og vande, nu vil Gud fortsætte gennem
andre kanaler med at give vækst. Hans mål er,
at alle mennesker skal frelses.
Selvom SMF’s tid er forbi, må vi fortsætte med
det, der altid har været SMF’s motto: BED OG
ARBEJD.
Inger Holmgaard

SMF • 4-2020

HILSEN FRA
FORMANDEN
KÆRE MEDLEMMER OG VENNER I SMF
Årsmødet 2020 blev indledt med ordene fra
Prædikerens bog kapitel 3, vers 1-8: ALTING
HAR EN TID.
SMF slutter med udgangen af året 2020. Fra
bestyrelsen skal der lyde en stor tak til jer alle
for trofasthed, forbøn, medleven og giversind.
Tak for fællesskab ved alle gode sammenkomster - ikke mindst årets højdepunkt årsmødet.
I år var vi meget spændte på, hvordan det ville
gå, både fordi vi lagde op til opløsning og en
Pandemi, der kunne spænde ben.
Vi fik lov til at gennemføre årsmødet, og på trods
af vores situation blev det et varmt og festligt
årsmøde med et godt og varmt fællesskab.
Tusind tak for det.
Det er med sorg, at vi opløser SMF, men vi mener tiden er inde nu. Det er ikke, fordi kassen
er tom, så vi har meldt ud, at sundhedsrelateret
Ydre missions arbejde kan søge af vores midler.
Det gav et boom af ansøgninger - 80 i alt og til
6,3 mill. kr. Vi havde 1,1 mill. kr at gøre godt med.
Dem har vi nu fordelt til 23 ansøgere med
forskellige beløb.

Det, vi har tilbage,
skal dække driftsomkostninger resten af året.
Vores indbundne blade fra 1922 og til nu, har
SYGEPLEJE MUSEET ved Kolding fjord, sagt ja tak
til at have stående, så hvis nogen senere får mod
og lyst til at studerer eller lave en afhandling om
Sygeplejens missionshistorie, kan de studeres
der. Det, synes vi, er det helt rigtige sted til dem.
Landsarkivet har for flere år siden takket nej til
de indbundne blade.
Dette blad bliver det sidste i SMF’s historie, så
der skal lyde en stor tak til Kaj Moslev for en
flot indsats med at være redaktør på vores blad
i rigtig mange år.
Også stor tak til Eva-Lene for arbejdet med
regnskabet.
Der skal lyde en meget stor tak til alle i bestyrelsen, tak fordi I holdt ud og hjalp igennem
til det sidste. Dejligt at vi kunne stå sammen i
processen.
Varme SMF hilsener
Formand i SMF Birthe Dueholm
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HER ER EN LISTE OVER, HVEM DER HAR FÅET GAVER FRA SMF:
Israels missionen Ebenezer Hjemmet i Haifa............................................. 100.000 kr.
New Life Kenya ............................................................................................................... 26.000 kr.
Dreem Bangladesh SMS.............................................................................................. 30.000 kr.
MAF Madagaskar........................................................................................................... 100.000 kr.
Aids Care Thailand. Bethania K. Ålborg............................................................. 20.000 kr.
Mission Afrika /MA Kantagora.................................................................................. 50.000 kr.
OP Mission, Marokko.................................................................................................... 25.000 kr.
Alivekirken, Hillerød-Ølstykke................................................................................ 23.500 kr.
SAT 7, Mission Afrika..................................................................................................... 50.000 kr.
BDM, klinik DR Congo.............................................................................................. 100.000 kr.
LMF. Skoleprojekt Katempris................................................................................... 13.000 kr.
Balkanmission, Hospitalsudstyr............................................................................... 50.000 kr.
Childcare DK Uganda................................................................................................... 30.000 kr.
Luthersk Mission 3 projekter................................................................................... 90.000 kr.
Baptistkirken DK, Sundhedsudvikling Burundi............................................... 40.000 kr.
Evangeliekirken Esbjerg, Kirkebygning Kenya................................................. 25.500 kr.
HOPE Uganda.................................................................................................................... 80.000 kr.
Apostolsk kirke Silkeborg, Zambia...................................................................... 32.000 kr.
Landekreds Pakistan, Danmission......................................................................... 50.000 kr.
Promissio, Etiopien. 2 projekter......................................................................... 100.000 kr.

I ALT

.................................................................................................................1.025.000 kr.
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LANDSDELSSTÆVNE 2020
Lørdag den 12. septemper mødtes 54 SMF´er
og LMF´er i IM-huset i Skjern.
Man fornemmede glæden ved at mødes igen.
Der var livlig snak i grupper, og da man begyndte
mødet med at synge »Din rigssag, Jesus, være
skal« løftedes taget næsten.
Henrik Nis-Hansen indledte mødet med i disse
coronatider at minde om ordene i Hebr. 13,8:
»Jesus Kristus er den samme i går og i dag og
til evig tid«.
Provst emeritus Hans Særkjær holdt en berigende time med bibelrefleksioner - begyndende
med syndefaldet, hvor vi møder den første
Messiasprofeti: èn skal knuse slangens hoved.
Hans Særkjær førte os gennem GT og Jesu liv
som menneske. Adam og Eva kunne ikke leve
i Guds nærhed - Jesus banede vejen - Det er
fuldbragt - Vejen til Paradis er åben.
Over missionærberetningerne kunne man sætte
overskriften Guds trofasthed.

Karin og Thomas Højbjerg fortalte om 10 års
arbejde blandt tibetanske nomader i Qinghai
provinsen i Kina. Han havde arbejdet som læge
på et stort hospital og hun som sygeplejerske
på et børnehjem med handicappede.
Thomas viste en spændende video om de
tibetanske nomader. Mange tibetanere kom til
hospitalet, for at få hjælp til deres ofte kroniske
sygdomme. Man underviste også i sundhed.
Karin og Thomas Højbjerg og deres 3 drenge er
nu bosat i Herning - Thomas er praktiserende
læge.
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Susanne og Leif Madsen fortalte om deres
arbejde i New Life Africa International i Kenya.
NLAI hjælper børn fra meget fattige familier
med skolegang og mad. Der er tilknyttet et
børnehjem til skolen og Susanne fortalte om en
pige, der var kommet på børnehjemmet og nu
var godt i gang med en uddannelse - 6 tidligere
elever studerer nu på universitetet.
Under coronaen uddeler NLAI mad til 724 fattige familier. Susanne var sidst i Kenya i februar.
(fortsættes næste side)
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Susanne og Leif er ikke færdige som missionærer - elsker at være i Kenya, men også i Danmark
- bor i Ålborg.
Birthe og Kaj Bruun havde ikke tænkt, at de
skulle fortsætte med arbejdet i Burundi og Tanzania, men der bliver stadig kaldt på dem. Kaj har
i to gange tre uger været i Tanzania for at hjælpe
med byggeri, og nu er de blevet opfordret til at
rejse til Burundi igen og er parat - har venner
der, som de har kendt i 30 år. »Alt formår vi i
ham, der giver os kraft«.
Også Knud Elmo Knudsen var på talerstolen.
Han arbejder nu som pendlermissionær i
Congo. Han afventer situationen, men håber at
kunne rejse ud igen. Han har kontakt til medarbejdere via telefon og internet.

Verdenskortet,
som altid har
været brugt for
at vise hvor SMF
har støttet missionsarbejdet
hænger nu i
køkken-alrummet hos tidligere
missionær og
bestyrelsesmedlem Birgitte
Nielsen.
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Disse kendte ophæng fra
SMF´s årsmøder på Hotel
Nyborg Strand hænger nu
på kontoret i New Life
Africa International’s i
Aalborg.
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EN ALLERSIDSTE HILSEN
Lige før bladet går i trykken, en allersidste hilsen:
Det har været en god proces at kunne sende lidt over 1 mill.kr ud til andre
Ydre Missions selskaber.
Vi har fået rigtig mange dejlige og velsignede tilbagemeldinger, hvor der takkes
for gaven til Ydre Mission og godt samarbejde med SMF. Takken skal også lyde
til alle jer trofaste gavegivere og støtter til SMF.
Det vil fylde et helt blad, hvis alle takkeskrivelserne skulle med i bladet. Derfor
denne korte vision.
Vi har et restbeløb på kontoen, som skal dække de sidste faste udgifter, og
bliver der igen en rest, sendes det også til Ydre Mission.
Husk alle sammen, at Guds Mission altid har brug for glade givere som jer/os.
Da jeg rejste hjem fra Bibelskole ophold i Oslo i 69, var noget af det sidste
Rektor sagde: »Tag nu hjem og få et godt job, og tjen mange penge, det har
Guds riges arbejde altid brug for«.
Det så vi tydeligt i de 80 ansøgninger vi modtog.
Kærlig hilsen
Birthe Dueholm
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BED & ARBEJD
November	
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
December
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.

1. Sam. 2,2

