
Kære nærkontakt venner og 
forbedere!

Ja, denne sommer mail skulle have været 
en sommer hilsen fra Jinka men ingen af os
kender dagen i morgen. Etiopierne lever 
konstant under et ”Om Gud vil….” og hvor 
har jeg måttet sande det. 

Jeg var jo i April/Maj måned en kort tur i 
DK for at fejre min far’s 80 års fødselsdag
– privat ferie. Det blev en god oplevelse 
for os alle. 

Noget af det sidste jeg fik lagt hånd på inden 
jeg rejste til Addis for at blive undersøgt var 
at hjælpe dem i Koibe med at indrette deres 
nye fødeafdeling. De er endelig flyttet ind i de 
nye hospitalsbygninger så det var virkelig 
dejligt at kunne hjælpe dem med en lidt bedre 
opsætning og kunne give dem nyt udstyr som 
havde stået hos os og bare ventet på at blive 
udleveret. Ja indtil midt i Juni var jeg i 
aktivitet. 

I den første uge af Juni fejrede vi også 
Hannas 65 års fødselsdag med besøg af 
missionær kollegaer fra Hawasa. Og vi var 
en tur i Turmi og besøgte en lille 
prædikeplads udenfor Turmi. 

Min danske missionær kollega, Hanna  
igennem mange år afslutter sin mangeårige 
tjeneste i Etiopien. Planen var at jeg her i 
juli skulle flytte ud hvor hun bor på det 
som vi kalder prærien og så ville vi afvikle 
boligerne som ligger nabo til hospitalet. 
Det skal ikke være nogen hemmelighed at 
det som har været det allersværeste, har 
været at skulle forlade Etiopien over hals 
og hoved uden mulighed for at forberede 
en fraværelse, være med til at pakke ned 
og flytte og ikke mindst at kunne tage 
afsked med vores arbejdere, 
medarbejdere i projektet, venner fra 
kirken osv og så ikke vide om jeg vil komme 
tilbage igen. Det har været det tungeste 
ved det at skulle rejse hjem så akut. En 
stor byrde blev taget af mine skuldre da 
Hanna tilbød at hun kunne blive og pakke 
tingene ned og udsætte sin hjemrejse en 
måned. Gud har også her båret igennem. 
Om der bliver en mulighed for et besøg 
senere ved bare Gud – bare om Gud vil!



TAK for forbøn igennem de sidste uger. Det 
har været til opmuntring og har været med til 
at holde modet oppe. Jeg er ikke i tvivl om at 
Gud har hørt hver enkeltes bøn og jeg ved 
mange har stormet himlens porte. Midt i det 
hele har jeg fået lov at hvile og kende 
trygheden i at være i Herrens stærke arme og 
at han har båret mig hver dag – ikke en dag har 
jeg været usikker på Jesu tilstedeværelse. Det
har været meget stærkt at mærke midt i det 
hele. Jeg ved at det jeg går igennem lige nu 
ikke kommer fra Gud men af en eller anden 
grund tillader Han dette – vi forstår ikke altid 
Guds tanke om hvad der er godt for os eller 
andre – og får det måske heller aldrig at vide. 
Der er mange ord og løfter som har været til 
hjælp, trøst og opmuntring for mig. Jeg har 
fået lov at hvile i Guds hænder uanset hvad 
udfaldet vil blive – og helt konkret har jeg fået 
erfare freden og styrken midt i det hele. 
Mange har sendt mig gode og livsbekræftende 
hilsener og trøstende ord. Lad mig nævne et 
par stykker: Salme 121 er jeg vendt tilbage til 
men underligt er det at ofte tidligere har jeg 
jo fokuseret på det 
bjerg/vanskelighed/udfordring jeg skulle 
bestige eller overkomme. I denne situation har 
jeg mere tænkt: Jeg løfter mine øjne til ”det 
som jeg skal igennem” – hvorfra kommer min 
hjælp? Fra Herren kommer min hjælp – himlens
og jordens skaber. Og så er han skyggen ved 
min højre side – ikke et minut forlader denne 
skygge mig. Han bærer og går med helt igennem
og det har jeg fået lov at erfare. Også løftet 
fra Es 41,10 er jeg blevet mindet om flere 
gange og har fundet trøst i flere gange: 
”FRYGT IKKE, for jeg ER med DIG, fortvivl 
ikke for jeg ER DIN GUD. JEG styrker dig og 
hjælper dig, MIN sejrrige hånd holder DIG 
fast” – Og så kunne jeg nævne MANGE andre 
gode ord. Det kristne netværk og 
missionærfællesskab er fantastisk – hvilken 
velsignelse.

Jeg ved mange af jer venter at høre nyt. Jeg 
var indkaldt til den længe ventede bronkoskopi 
sidste onsdags – det var i lokal bedøvelse. Det 
var en ubehagelig oplevelse og den var svær at 
foretage. Derfor måtte de afbryde og blev ikke
færdige og jeg måtte på den igen dagen efter i 
fuld bedøvelse. Jeg forblev indlagt til fredag. 
Jeg tror dette var Guds ledelse – min 
lungefunktion var under mere konstant 
observation. Den er blevet væsentlig forværret
siden jeg kom hjem og trætheden er bare taget
til. Indlæggelsen resulterede i at der blev 
iværksat ilt udstyr og medicinsk behandling for
at lette symptomer. Det har givet mig en 
mærkbar forandring. Ja, man kan blive 
taknemmelig for lidt. Samtidig ville lægerne 
også forsøge at få et foreløbigt svar da meget 
tydede på at det var kræft. Dette svar fik jeg 
så fredag eftermiddag. Svaret er at det er 
kræft med udbredte metastaser til begge 
lunger og der er metastaser også i hovedet. 
Jeg blev allerede da henvist til kræftlægerne 
og er nu indkaldt til d.1/8. Jeg er bare så 
taknemmelig for at der nu endelig ser ud til at 
ske noget.

Hvad der videre kommer til at ske i forhold til 
kemoterapien ved jeg ikke noget om endnu. Jeg 
ved og prøver at indstille mig på at det bliver 
hårdt og at det kommer til at slide på kroppen, 
Også her bliver der behov for fortsat at 
storme himlens porte med bøn til Gud om at 
kemoterapien må være virksom på de rigtige 
celler og skåne de raske celler – at mindske de 
mange mulige bivirkninger der bliver af 
kemoterapien. Og at jeg forsat igennem 
månederne som kommer må få lov at kende 
hvilen og freden i at være i Herrens hænder. 
Det er det vigtigste for mig. TAK af jeg får lov
at regne med jer fortsat. 

Lige nu bor jeg hos min bror og svigerinde i 
Fredensborg lidt nord for Hillerød. De har 
været på 3 ugers ferie og kom hjem i fredags. 



Uden diskussion har de arrangeret så jeg kan 
blive boende her en tid. Jeg mærker at det 
giver mig et godt frirum. Og så må vi se hvad 
løsningen bliver på sigt når fremtiden afklares 
lidt mere.

For mig er det stadig en gåde at jeg faktisk er 
så syg som jeg er og samtidig har kunnet klare 
at være i fuld aktivitet indtil for 5-6 uger 
siden. Og hvor længe jeg har gået med dette 
uden symptomer forbliver vel et åbent 
ubesvaret spørgsmål for os alle. Det har for 
mig været en lettelse at få sat en diagnose på –
det har jeg egentlig bare har ventet på den 
sidste måned – takket være åbenhed og 
ærlighed som Kjell Magne, lægen i Addis viste 
mig. Jeg har haft tid til at indstille mig på 
dette og det har min familie også selvom det jo 
bestemt ikke var det svar de havde håbet på. 
Hvad prognosen er for sygdommen ved jeg ikke 
– om jeg bliver helbredt eller sygdommen kan 
stilles på stand-by eller det bliver en hurtig 
afslutning på dette liv – ja, det ved bare Gud – 
mine tider er i hans hænder. 

Noget af det som jeg selvfølgelig tænker noget
på er projektets fremtid. Mekete som er 
koordinator vokser med opgaven men han er 
stadig forholdsvis uerfaren – tager ansvar 
hvilket har været dejligt at se. Og hvad 
projektets fremtid bliver må vi se. Jeg havde 
mange planer for det næste års tid men det må
jeg lægge på hylden og slippe ansvaret og det 
har jeg til dels allerede gjort. MEN BED for 
MEKETE og Senait (Kasseren) som lige pludselig
står med alt ansvaret selv. OG bed for NLM 
som må finde løsninger for fremtiden på 
projektets vegne. 

Også vores arbejdere på compounden står jo 
lige pludselig i en meget usikker situation. Bed 
også for dem.

Mekete sammen med besøg fra Danmark i februar – Tur til 
Turmi

Ønsker den enkelte af jer Guds velsignelse 
over jeres dag i dag – og nyd ferien til de af jer
som er på ferie!

STOR TAK for jeres medleven og forbøn indtil 
denne dag!

Mange kærlige hilsner 

Elisa

Billede af Senait da hun blev gift sidste år i oktober sidste 
år


