
Kontakt;
International

Mission
Nyheder fra LM’s internationale missionsarbejde

04 Juni 2012Juni 2012
Breve fra missionærerBreve fra missionærer



Phnom Penh, 8. maj 2012Phnom Penh, 8. maj 2012

Den lille pige sidder så smukt i en vinduesramme i templet Angkor Wat. Hendes hænder Den lille pige sidder så smukt i en vinduesramme i templet Angkor Wat. Hendes hænder 
er ærbødigt samlet foran hende i den traditionelle hilsen ”Sompiah”, som man bruger her er ærbødigt samlet foran hende i den traditionelle hilsen ”Sompiah”, som man bruger her 
i Cambodja. Et rigtigt Kodak-moment og derfor var der ikke langt til et knips med kame-i Cambodja. Et rigtigt Kodak-moment og derfor var der ikke langt til et knips med kame-
raet, da pigen sagde ja til, at jeg godt måtte tage et billede.raet, da pigen sagde ja til, at jeg godt måtte tage et billede.

Jeg fortryderJeg fortryder
Det er nu 5 måneder siden, at jeg har taget billedet – og jeg må sige, at det irriterer mig, Det er nu 5 måneder siden, at jeg har taget billedet – og jeg må sige, at det irriterer mig, 
at jeg har taget det. Pigen spurgte mig nemlig om penge, efter jeg havde taget billedet. Nu at jeg har taget det. Pigen spurgte mig nemlig om penge, efter jeg havde taget billedet. Nu 
var det jo i kassen, så jeg følte ikke, at jeg kunne sige nej. Jesus har kaldet os til at være var det jo i kassen, så jeg følte ikke, at jeg kunne sige nej. Jesus har kaldet os til at være 
barmhjertige mod de fattige, så hvorfor skulle det være et problem med et par håndører barmhjertige mod de fattige, så hvorfor skulle det være et problem med et par håndører 
til en sød lille pige?til en sød lille pige?
Jo, pigen skulle jo ikke sidde i en vinduesramme i et smukt tempel på en almindelig hver-Jo, pigen skulle jo ikke sidde i en vinduesramme i et smukt tempel på en almindelig hver-
dag. Hun skulle være i skole, og den tragiske virkelighed bag billedet er, at en del børn dag. Hun skulle være i skole, og den tragiske virkelighed bag billedet er, at en del børn 
ikke får lov til at gå i skole, fordi deres forældre kan få en indtægt ved at sende dem hen ikke får lov til at gå i skole, fordi deres forældre kan få en indtægt ved at sende dem hen 
til turisterne for at tigge penge.til turisterne for at tigge penge.

Nyt fra Anne Sode Grønbæk
Phnom Penh, Cambodja
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Jeg faldt
for det!



En del børn går ikke i skole, fordi de kan få en indtægt ved at tigge hos turisterneEn del børn går ikke i skole, fordi de kan få en indtægt ved at tigge hos turisterne
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At se ind under overfl adenAt se ind under overfl aden
Det irriterer mig, at jeg faldt for det. For jeg kunne jo regne ud, at jeg ikke ville slippe ud Det irriterer mig, at jeg faldt for det. For jeg kunne jo regne ud, at jeg ikke ville slippe ud 
af det uden at betale penge for det.  Samtidig beskriver det i mine øjne vejen for en ny af det uden at betale penge for det.  Samtidig beskriver det i mine øjne vejen for en ny 
missionær ind i et helt anderledes samfund. Man kan ikke gennemskue et samfund, missionær ind i et helt anderledes samfund. Man kan ikke gennemskue et samfund, 
hvilke vilkår mennesker lever under, hvad der er deres største udfordringer, og hvorfor de hvilke vilkår mennesker lever under, hvad der er deres største udfordringer, og hvorfor de 
gør, som de gør, bare ved at kigge på overfl aden – på et pænt billede. Vi bliver nødt til at gør, som de gør, bare ved at kigge på overfl aden – på et pænt billede. Vi bliver nødt til at 
komme ind bagved, hvis vi ikke skal gøre mere skade end gavn. Vi er måske ikke så vant komme ind bagved, hvis vi ikke skal gøre mere skade end gavn. Vi er måske ikke så vant 
til at tænke, at hjælp faktisk kan skade mere, end det gavner. Vi tænker nok ofte, at bare til at tænke, at hjælp faktisk kan skade mere, end det gavner. Vi tænker nok ofte, at bare 
vi gør noget, er det jo bedre end ingenting. Selvom vi gennemskuer nogle sammenhænge, vi gør noget, er det jo bedre end ingenting. Selvom vi gennemskuer nogle sammenhænge, 
kan vi tilmed også blive fanget på det forkerte ben, så vi gør ting, som vi lige bagefter godt kan vi tilmed også blive fanget på det forkerte ben, så vi gør ting, som vi lige bagefter godt 
ved, at det skulle vi ikke have gjort. Det kræver en vis portion ydmyghed og balancegang ved, at det skulle vi ikke have gjort. Det kræver en vis portion ydmyghed og balancegang 
at sætte sig på sine hænder og først lære noget om dem, vi gerne vil gøre en forskel for, at sætte sig på sine hænder og først lære noget om dem, vi gerne vil gøre en forskel for, 
samtidig med vi trods alt får lavet noget.samtidig med vi trods alt får lavet noget.

Energikrævende at være ny missionær Energikrævende at være ny missionær 
Fra tid til anden tager jeg mig selv i at sidde at dagdrømme om, at jeg har været her i 20 Fra tid til anden tager jeg mig selv i at sidde at dagdrømme om, at jeg har været her i 20 
år og bare kan gennemskue kulturen og behovene. For de gode intentioner til trods, så år og bare kan gennemskue kulturen og behovene. For de gode intentioner til trods, så 
har jeg en travl hverdag, hvor summen af mange sager gør, at tiden er knap. For det er jo har jeg en travl hverdag, hvor summen af mange sager gør, at tiden er knap. For det er jo 
ikke bare børns vilkår, jeg skal sætte mig ind i. Der er jo mange arbejdsopgaver med fx ikke bare børns vilkår, jeg skal sætte mig ind i. Der er jo mange arbejdsopgaver med fx 
budgetter, udformning af stillinger og trivselssamtaler, der skal passes.  Dertil kommer, budgetter, udformning af stillinger og trivselssamtaler, der skal passes.  Dertil kommer, 
at jeg har skullet lære alt om diverse praktiske ting lige fra håndtering af madvarer, ind-at jeg har skullet lære alt om diverse praktiske ting lige fra håndtering af madvarer, ind-
købsmuligheder, bilkørsel, betaling af regninger til de første gloser på khmer. Koger man købsmuligheder, bilkørsel, betaling af regninger til de første gloser på khmer. Koger man 
det hele sammen med 30 til 40 graders fugtig varme, ja, så får du en gryderet, hvor der det hele sammen med 30 til 40 graders fugtig varme, ja, så får du en gryderet, hvor der 
skal en del selvdisciplin, tålmodighed og robusthed for at holde den gående. skal en del selvdisciplin, tålmodighed og robusthed for at holde den gående. 
Afhængigheden af Gud bliver til at tage og føle på! Bibellæsning er ikke et spørgsmål om Afhængigheden af Gud bliver til at tage og føle på! Bibellæsning er ikke et spørgsmål om 
at få installeret en GPS, så man kan fi nde Bibelen næste gang, den tages frem fra støvet, at få installeret en GPS, så man kan fi nde Bibelen næste gang, den tages frem fra støvet, 
men hver dag at hente kraft til dagen og vejen og lægge hele molevitten i Guds hænder.men hver dag at hente kraft til dagen og vejen og lægge hele molevitten i Guds hænder.

Jeg er og bliver fremmed Jeg er og bliver fremmed 
Når jeg så ser tilbage på mine første seks måneder, så har jeg allerede bevæget mig et Når jeg så ser tilbage på mine første seks måneder, så har jeg allerede bevæget mig et 
godt stykke ind i kulturen, landet og arbejdet. Jeg er blevet velsignet med en dejlig lej-godt stykke ind i kulturen, landet og arbejdet. Jeg er blevet velsignet med en dejlig lej-

Anne; Vi bliver nødt til at komme 
ind bagved det pæne billede, hvis vi 
ikke skal gøre mere skade end gavn.
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Tilbageblik; Når jeg ser tilbage på mine første 
seks måneder, så har jeg allerede bevæget mig 
et godt stykke ind i kulturen, landet og arbejdet.

lighed, et godt kontor, og jeg har en følelse af at kende Phnom Penh og høre til. Samtidig lighed, et godt kontor, og jeg har en følelse af at kende Phnom Penh og høre til. Samtidig 
har jeg også en erkendelse af, at det altid vil være udfordrende at leve som fremmed i et har jeg også en erkendelse af, at det altid vil være udfordrende at leve som fremmed i et 
andet land – at man altid på et eller andet tidspunkt vil blive slået tilbage til start. Det er andet land – at man altid på et eller andet tidspunkt vil blive slået tilbage til start. Det er 
et vilkår. et vilkår. 
Hvis I vil være med på rejsen i bøn, må I gerne sige tak for, at Gud er gået med til nu. Sam-Hvis I vil være med på rejsen i bøn, må I gerne sige tak for, at Gud er gået med til nu. Sam-
tidig må I gerne være med til at bede for, at den fortsatte rejse må blive til Guds ære og til tidig må I gerne være med til at bede for, at den fortsatte rejse må blive til Guds ære og til 
menneskers gavn. At vi som team får visdom til at se bag overfl aden og lade Gud guide menneskers gavn. At vi som team får visdom til at se bag overfl aden og lade Gud guide 
os ud fra hans plan for khmererne, og at Gud fortsat i sin trofasthed vil give os styrke til os ud fra hans plan for khmererne, og at Gud fortsat i sin trofasthed vil give os styrke til 
dagen. dagen. 

Anne Sode GrønbækAnne Sode Grønbæk
CCFC, P.O.Box 830, Phnom Penh, Cambodia. CCFC, P.O.Box 830, Phnom Penh, Cambodia. 
E-mail: asg@dlm.dkE-mail: asg@dlm.dk

Arbejdsopgaver Arbejdsopgaver Teamleder CambodjaTeamleder Cambodja

UdsendtUdsendt 20112011



Jinka, maj 2012Jinka, maj 2012

Ja, sådan måtte jeg tænke, da jeg i begyndelsen af marts måtte til Danmark pga. tand-Ja, sådan måtte jeg tænke, da jeg i begyndelsen af marts måtte til Danmark pga. tand-
problemer. Det passede ikke lige ind i planerne, men det var altså sådan, Gud valgte at problemer. Det passede ikke lige ind i planerne, men det var altså sådan, Gud valgte at 
”helbrede” mine tandproblemer, som havde stået på i fl ere måneder!”helbrede” mine tandproblemer, som havde stået på i fl ere måneder!
Jeg valgte at nyde samværet med familie og venner, en skøn sidegevinst ved en tur til Jeg valgte at nyde samværet med familie og venner, en skøn sidegevinst ved en tur til 
Danmark. Så trods dage med tandsmerter og kulde var det en god tid! Danmark. Så trods dage med tandsmerter og kulde var det en god tid! 
Det er altid trist og tårevædende at sige farvel til familie. Men det var alligevel gensyns-Det er altid trist og tårevædende at sige farvel til familie. Men det var alligevel gensyns-
glæden med Etiopien og vennerne her, som boblede mest inden i, da fl yet lettede og satte glæden med Etiopien og vennerne her, som boblede mest inden i, da fl yet lettede og satte 
kursen mod Etiopien. kursen mod Etiopien. 

Gensynsglæde ...Gensynsglæde ...
Da jeg tilbage til Jinka var det påske – den helt store fest her.  Jeg blev inviteret på fl ere Da jeg tilbage til Jinka var det påske – den helt store fest her.  Jeg blev inviteret på fl ere 

Nyt fra Birgitte Elmkvist Madsen
Jinka, Etiopien
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Der er ikke noget 
der er så skidt, 
at det ikke er 
godt for noget



I graviditetskontrollen har vi en Health Extension Worker i praktik I graviditetskontrollen har vi en Health Extension Worker i praktik 
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Skuffende; Jordemødrene berettede om tre 
episoder inden for bare to uger, hvor børn 
uventet var døde i forbindelse med fødslen.

hønewåtter påskedag – det var alle steder et glædeligt gensyn! Endnu engang blev jeg hønewåtter påskedag – det var alle steder et glædeligt gensyn! Endnu engang blev jeg 
overvældet af den kærlighed og varme, som etiopierne møder os udlændinge med! overvældet af den kærlighed og varme, som etiopierne møder os udlændinge med! 
Det var godt at starte på arbejde igen. Der gik lige lidt tid med at fi nde ud af, hvilke stu-Det var godt at starte på arbejde igen. Der gik lige lidt tid med at fi nde ud af, hvilke stu-
denter, der var til oplæring på sygehuset. Hvor langt var de nået i oplæringen? Hvordan denter, der var til oplæring på sygehuset. Hvor langt var de nået i oplæringen? Hvordan 
gik det med supervisionen af dem? Og så var det jo lidt spændende at høre, hvordan det gik det med supervisionen af dem? Og så var det jo lidt spændende at høre, hvordan det 
gik med arbejdet på fødeafdelingen.gik med arbejdet på fødeafdelingen.

... og frustrationer... og frustrationer
Der gik ikke mange dage, før jordemødrene berettede om tre episoder inden for bare Der gik ikke mange dage, før jordemødrene berettede om tre episoder inden for bare 
to uger, hvor børn uventet var døde i forbindelse med fødslen. Og i løbet af de første to uger, hvor børn uventet var døde i forbindelse med fødslen. Og i løbet af de første 
halvanden uge, hvor jeg var tilbage, døde to mere. Det er jo ikke ligefrem noget udtryk for halvanden uge, hvor jeg var tilbage, døde to mere. Det er jo ikke ligefrem noget udtryk for 
fremgang i arbejdet.fremgang i arbejdet.
En dag var jeg med en studerende inde til et kejsersnit. Jeg beder ham tjekke genop-En dag var jeg med en studerende inde til et kejsersnit. Jeg beder ham tjekke genop-
livningsbordet, inden operationen går i gang – men det var tydeligt, at han ikke anede, livningsbordet, inden operationen går i gang – men det var tydeligt, at han ikke anede, 
hvordan han skulle takle den opgave. Da han skulle tage imod barnet, var der ikke den hvordan han skulle takle den opgave. Da han skulle tage imod barnet, var der ikke den 
mindste rutine – og det er bestemt ikke, fordi de ikke har haft kejsersnit nok den tid, han mindste rutine – og det er bestemt ikke, fordi de ikke har haft kejsersnit nok den tid, han 
havde været der. Nogle dage senere kom jeg på fødeafdelingen og fandt den studerende havde været der. Nogle dage senere kom jeg på fødeafdelingen og fandt den studerende 
stående og SE på en procedure, som vi bare et par dage tidligere havde snakket om, at stående og SE på en procedure, som vi bare et par dage tidligere havde snakket om, at 
han skulle have fi ngrene i! han skulle have fi ngrene i! 
Andre studerende havde overstået 7 af deres 12 dages træning og havde stadigvæk Andre studerende havde overstået 7 af deres 12 dages træning og havde stadigvæk 
ikke fået den undervisning i normale fødsler, som de skulle have haft i løbet af de første ikke fået den undervisning i normale fødsler, som de skulle have haft i løbet af de første 
dage ...dage ...
Jeg gik fl ere dage irriteret og lettere frustreret hjem fra arbejde – har de da ikke fattet Jeg gik fl ere dage irriteret og lettere frustreret hjem fra arbejde – har de da ikke fattet 
NOGEN ting af det, vi har prøvet at lære dem? Kan de da ikke forstå, at de må udnytte de NOGEN ting af det, vi har prøvet at lære dem? Kan de da ikke forstå, at de må udnytte de 
dage/uger, de studerende er her, til at få så meget praktisk erfaring som muligt? Skal det dage/uger, de studerende er her, til at få så meget praktisk erfaring som muligt? Skal det 
virkelig være SÅ vanskeligt…  virkelig være SÅ vanskeligt…  
Irritationen og frustrationen bliver så ikke mindsket af, at en studerende bliver væk, og Irritationen og frustrationen bliver så ikke mindsket af, at en studerende bliver væk, og 
andre synes at være her mere for pengenes skyld (her i Etiopien får man nemlig ”lomme-andre synes at være her mere for pengenes skyld (her i Etiopien får man nemlig ”lomme-
penge” for at være på kursus) end for at lære nyt. Her tilbyder vi dem – synes vi da selv – penge” for at være på kursus) end for at lære nyt. Her tilbyder vi dem – synes vi da selv – 
en fantastisk mulighed for at lære nyt, udvide deres horisont og give dem nogle redska-en fantastisk mulighed for at lære nyt, udvide deres horisont og give dem nogle redska-
ber, så de bliver bedre til det arbejde, de står midt i. Og så vil de egentlig bare ha’ pengene. ber, så de bliver bedre til det arbejde, de står midt i. Og så vil de egentlig bare ha’ pengene. 
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Birgitte Elmkvist MadsenBirgitte Elmkvist Madsen
EECMY Jinka, P.O.Box 100, Jinka, South Omo,  EECMY Jinka, P.O.Box 100, Jinka, South Omo,  
Etiopien. Etiopien. 
E-mail: belmkvist@gmail.comE-mail: belmkvist@gmail.com

Arbejdsopgaver Arbejdsopgaver Jordemoder ved Jinka Jordemoder ved Jinka 
HospitalHospital

UdsendtUdsendt 20072007

Birgitte; Jeg erkender, at jeg atter må bede 
Gud give mig kærlighed, tålmodighed og 
glæde til det folk, som han har sendt mig til!

Nå ja, det er sådan, det er i Jinka!Nå ja, det er sådan, det er i Jinka!
Og så går det op for mig … her er jeg igen! Det er det samme, hver gang jeg kommer Og så går det op for mig … her er jeg igen! Det er det samme, hver gang jeg kommer 
tilbage fra Danmark fuld af glæde, energi og nyt gå-på-mod. På afstand ser alting mere tilbage fra Danmark fuld af glæde, energi og nyt gå-på-mod. På afstand ser alting mere 
positivt og glansfyldt ud. Men efter et par uger står virkeligheden lysende klar for mig, og positivt og glansfyldt ud. Men efter et par uger står virkeligheden lysende klar for mig, og 
jeg må se det i øjnene: ”Nå ja, det er sådan, det er i Jinka”. jeg må se det i øjnene: ”Nå ja, det er sådan, det er i Jinka”. 
Så kommer en af jordemødrene med den undervisning, som hun skulle oversætte til am-Så kommer en af jordemødrene med den undervisning, som hun skulle oversætte til am-
harisk for mig. Og da det næste hold studerende kommer, får de da gang i undervisningen harisk for mig. Og da det næste hold studerende kommer, får de da gang i undervisningen 
– de skal bare have et puf i den rigtige retning.– de skal bare have et puf i den rigtige retning.
Jeg erkender, at jeg atter må bede Gud give mig kærlighed, tålmodighed og glæde til det Jeg erkender, at jeg atter må bede Gud give mig kærlighed, tålmodighed og glæde til det 
folk, som han har sendt mig til!folk, som han har sendt mig til!
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Nyheder fra sekretariatet;

Volontører vender hjem
Hans Karl HøjgaardHans Karl Højgaard kommer til Danmark  kommer til Danmark 
den 17. juni, hvorefter han rejser til Færø-den 17. juni, hvorefter han rejser til Færø-
erne. Han afslutter sin volontørtjeneste i erne. Han afslutter sin volontørtjeneste i 
Kiabakari, hvor han har været udsendt som Kiabakari, hvor han har været udsendt som 
volontør for LM siden juli 2010.volontør for LM siden juli 2010.
Amalie Bach-SvendsenAmalie Bach-Svendsen kommer til Dan- kommer til Dan-
mark den 24. juni. Hun afslutter sin volon-mark den 24. juni. Hun afslutter sin volon-
tørtjeneste i Hawassa, Etiopien.tørtjeneste i Hawassa, Etiopien.
Sanne og Michael PahusSanne og Michael Pahus kommer til  kommer til 
Danmark den 27. juni. De afslutter deres Danmark den 27. juni. De afslutter deres 
volontørtjeneste i Phnom Penh,  Cambodja.volontørtjeneste i Phnom Penh,  Cambodja.
Mikkel ClementMikkel Clement og  og Mika Bak-PedersenMika Bak-Pedersen 
kommer til Danmark den 28. juni. De af-kommer til Danmark den 28. juni. De af-
slutter deres volontørtjeneste i Siem Reap, slutter deres volontørtjeneste i Siem Reap, 
Cambodja.Cambodja.
Nicoline Haahr KristensenNicoline Haahr Kristensen og  og Christel Kors-Christel Kors-
gaardgaard kommer til Danmark den 20. juni.  kommer til Danmark den 20. juni. 
De afslutter deres volontørtjeneste i Siem De afslutter deres volontørtjeneste i Siem 
Reap, i Cambodja. Reap, i Cambodja. 
Signe HassingboeSigne Hassingboe kommer til Danmark den  kommer til Danmark den 
19. juli. Hun afslutter sin volontørtjeneste i 19. juli. Hun afslutter sin volontørtjeneste i 
Phnom Penh, Cambodja.Phnom Penh, Cambodja.
Sofi e Birkmose Sofi e Birkmose og og Michelle Brask Drejer Michelle Brask Drejer 
kommer til Danmark den 1. juli. De afslut-kommer til Danmark den 1. juli. De afslut-
ter deres volontørtjeneste i Arequipa, Peru.ter deres volontørtjeneste i Arequipa, Peru.

Nye volontører
Monica Holm KronborgMonica Holm Kronborg  og   og Simon Kronborg Simon Kronborg 
rejser til Cambodja den 1. august 2012.rejser til Cambodja den 1. august 2012.

De skal til Siem Reap, hvor Monica skal De skal til Siem Reap, hvor Monica skal 
passe Alfred Loui Jacobsen samt under-passe Alfred Loui Jacobsen samt under-
vise Selma Jacobsen i 1. klasse. Simon skal vise Selma Jacobsen i 1. klasse. Simon skal 
undervise i engelsk og IT. undervise i engelsk og IT. 
Lars NielsenLars Nielsen rejser til Tanzania den 30.  rejser til Tanzania den 30. 
august 2012. Han skal være en del af lit-august 2012. Han skal være en del af lit-
teraturarbejdet i Dar es Salaam.teraturarbejdet i Dar es Salaam.
Rikke Mark HansenRikke Mark Hansen rejser til Peru den 17.  rejser til Peru den 17. 
juli 2012. Hendes opgave bliver undervis-juli 2012. Hendes opgave bliver undervis-
ning og ungdomsarbejde i Arequipa.ning og ungdomsarbejde i Arequipa.

CAMBODJACAMBODJA

Ferie og møderejse
Claus KristensenClaus Kristensen kommer til Danmark på  kommer til Danmark på 
orlov fra den 17. juni til den 25. oktober. orlov fra den 17. juni til den 25. oktober. 
Claus skal både holde ferie og på en fem Claus skal både holde ferie og på en fem 
ugers møderejse i august-september.ugers møderejse i august-september.

Missionærer afslutter
Nanja og Troels ToftNanja og Troels Toft med drengene Adam  med drengene Adam 
og Mads kommer til Danmark d. 15. juli. De og Mads kommer til Danmark d. 15. juli. De 
afslutter deres missionærtjeneste i Phnom afslutter deres missionærtjeneste i Phnom 
Penh, Cambodja, hvor Nanja senest har Penh, Cambodja, hvor Nanja senest har 
arbejdet i et projekt, der hjælper for tidligt arbejdet i et projekt, der hjælper for tidligt 
fødte og udstødte børn, og Troels har været fødte og udstødte børn, og Troels har været 
underviser i bibelfag på Phnom Penh Bi-underviser i bibelfag på Phnom Penh Bi-
belskole. De rejste til Cambodja i begyn-belskole. De rejste til Cambodja i begyn-
delsen af 2010.delsen af 2010.
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TANZANIATANZANIA

Familieferie
Familien Refslund NørgaardFamilien Refslund Nørgaard vil være i   vil være i  
Danmark fra den 27. juni til den 18. august. Danmark fra den 27. juni til den 18. august. 
Familien vil i hele perioden holde ferie.Familien vil i hele perioden holde ferie.

Hjem til Tyskland
Franziska og Samuel MuckFranziska og Samuel Muck rejser til Tysk- rejser til Tysk-
land på orlov fra den 5. august til omkring land på orlov fra den 5. august til omkring 
den 5. december 2012. De venter barn den 5. december 2012. De venter barn 
nummer tre, som forventes at komme til nummer tre, som forventes at komme til 
verden omkring den 5. oktober.verden omkring den 5. oktober.

Familien Klein forlader Kiabakari
Beinta og Havstein KleinBeinta og Havstein Klein afslutter som  afslutter som 
planlagt deres arbejde med undervisning planlagt deres arbejde med undervisning 
på Kiabakari Bibelskole i juli 2012. på Kiabakari Bibelskole i juli 2012. 
De fl ytter tilbage til Færøerne den 19. juli. De fl ytter tilbage til Færøerne den 19. juli. 
Havstein vil komme på møderejse til Nord-Havstein vil komme på møderejse til Nord-
sjælland og Sønderjylland den 17. til den sjælland og Sønderjylland den 17. til den 
30. september.30. september.

Nye nomade-missionærer
Luthersk Mission har ansat Luthersk Mission har ansat Iben og Benny Iben og Benny 
LauridsenLauridsen. . 
Benny (31 år)skal være evangeliserende Benny (31 år)skal være evangeliserende 
missionær i nomademissionen, og Iben (28 missionær i nomademissionen, og Iben (28 
år) skal undervise i kristendom. år) skal undervise i kristendom. 
Familien, som også tæller Benjamin på fem Familien, som også tæller Benjamin på fem 
og Clara på fi re år, rejser til Tanzania først og Clara på fi re år, rejser til Tanzania først 

i det nye år. Inden da skal forældrene fær-i det nye år. Inden da skal forældrene fær-
diggøre deres etårige uddannelse på Dansk diggøre deres etårige uddannelse på Dansk 
Bibel-Institut. I efteråret rejser hele fami-Bibel-Institut. I efteråret rejser hele fami-
lien til England på forberedelseskursus. lien til England på forberedelseskursus. 
De første måneder i Tanzania vil blive brugt De første måneder i Tanzania vil blive brugt 
på sprogskole i Iringa. Deres hjem bliver i på sprogskole i Iringa. Deres hjem bliver i 
Iringa. Iringa. 

Afl øser i Soma Biblia
Ingeborg og Svend BernhardIngeborg og Svend Bernhard rejser den 17.  rejser den 17. 
juni til den 30. august til Tanzania igen. juni til den 30. august til Tanzania igen. 
Svend vil være fungerende teamleder, stå Svend vil være fungerende teamleder, stå 
for DLM regnskab og fortsætte arbejdet for DLM regnskab og fortsætte arbejdet 
med at afhænde Soma Biblia Centeret.med at afhænde Soma Biblia Centeret.
Ingeborg skal stå for gæstehuset og har Ingeborg skal stå for gæstehuset og har 
nogle opgaver på Soma Biblias lager.nogle opgaver på Soma Biblias lager.

Nye missionærer til salg og 
distribution i Soma Biblia
Luthersk Mission har ansat Luthersk Mission har ansat Bente og Per Bente og Per 
JerupJerup. Per (51 år) bliver leder af salg og . Per (51 år) bliver leder af salg og 
distribution i Soma Biblia og Bente (48 år) distribution i Soma Biblia og Bente (48 år) 
får andre opgaver, som skal defi neres. får andre opgaver, som skal defi neres. 
De har to voksne børn, Christian og Anne.  De har to voksne børn, Christian og Anne.  
Bente og Per bor i Jerup i Nordjylland. I Bente og Per bor i Jerup i Nordjylland. I 
efteråret tager de på forberedelseskursus efteråret tager de på forberedelseskursus 
i England. i England. 
De rejser til Tanzania først i januar 2013, De rejser til Tanzania først i januar 2013, 
hvor de vil gå på sprogskole i Iringa indtil hvor de vil gå på sprogskole i Iringa indtil 
april 2013. Deres hjem bliver i Dar es april 2013. Deres hjem bliver i Dar es 
Salaam.Salaam.
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Medarbejdere i Soma Biblia
Der søges stadig efter en daglig leder af Der søges stadig efter en daglig leder af 
Soma Biblia og en regnskabsleder. Soma Biblia og en regnskabsleder. 
René Sølvsten NissenRené Sølvsten Nissen fortsætter som  fortsætter som 
midlertidig leder af Soma Biblia dog senest midlertidig leder af Soma Biblia dog senest 
indtil sommeren 2013. indtil sommeren 2013. 
Michael LarsenMichael Larsen rejser igen til Tanzania som  rejser igen til Tanzania som 
volontør. Han vil arbejde som regnskabs-volontør. Han vil arbejde som regnskabs-
leder for Soma Biblia fra den 25. juni til leder for Soma Biblia fra den 25. juni til 
den25. juli.den25. juli.
Berit LarsenBerit Larsen afslutter sine opgaver som  afslutter sine opgaver som 
forlagsredaktør for Soma Biblia med forlagsredaktør for Soma Biblia med 
udgangen af juni. Hun fortsætter på deltid udgangen af juni. Hun fortsætter på deltid 
som konsulent for Soma Biblia.som konsulent for Soma Biblia.
Vær med til at bede for Soma Biblia og for, Vær med til at bede for Soma Biblia og for, 
at de manglende medarbejdere må fi ndes.at de manglende medarbejdere må fi ndes.

ETIOPIENETIOPIEN

Orlov
Jeanette og Christian Lund PedersenJeanette og Christian Lund Pedersen kom- kom-
mer til Danmark på et halvt års orlov fra mer til Danmark på et halvt års orlov fra 
den 7. juli til den 6. januar 2013. Christian den 7. juli til den 6. januar 2013. Christian 
skal i perioden den 9. september til den skal i perioden den 9. september til den 
9. december på møderejse rundt i hele 9. december på møderejse rundt i hele 
landet.landet.

37 års missionærtjeneste ender
Marie AmmitzbøllMarie Ammitzbøll kommer til Danmark  kommer til Danmark 
omkring 1. august. Hun afslutter sin mis-omkring 1. august. Hun afslutter sin mis-

sionærtjeneste i Omo Rate i Etiopien. sionærtjeneste i Omo Rate i Etiopien. 
Marie rejste til Etiopien første gang i 1975 Marie rejste til Etiopien første gang i 1975 
og afslutter nu en lang missionærtjeneste og afslutter nu en lang missionærtjeneste 
efter 37 år. efter 37 år. 
Hun har hele tiden været aktiv i sundheds-Hun har hele tiden været aktiv i sundheds-
arbejdet i landet og har de seneste 15 år arbejdet i landet og har de seneste 15 år 
arbejdet i et sundhedsprojekt i Omo Rate. arbejdet i et sundhedsprojekt i Omo Rate. 
Her har hun også haft ansvar for et pige-Her har hun også haft ansvar for et pige-
kollegium, for et læseoplæringsprogram, kollegium, for et læseoplæringsprogram, 
for støtte til lokale evangelister i outreach-for støtte til lokale evangelister i outreach-
områder og for byggeri af nye kirker. områder og for byggeri af nye kirker. 
Når Marie kommer til Danmark, slår hun Når Marie kommer til Danmark, slår hun 
sig ned i Holstebro.sig ned i Holstebro.
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• • Bed om Guds vejledning i, hvordan vi som mis-Bed om Guds vejledning i, hvordan vi som mis-
sionsforening kan gøre bedst gavn i fremmede sionsforening kan gøre bedst gavn i fremmede 
kulturer.kulturer.

• • Bed for de ansatte og patienterne på Jinka Bed for de ansatte og patienterne på Jinka 
Hospital.Hospital.

• • Bed om, at Birgitte Elmkvist Madsen må få Bed om, at Birgitte Elmkvist Madsen må få 
kærlighed, tålmodighed og glæde til det folk, kærlighed, tålmodighed og glæde til det folk, 
som hun er sendt til.som hun er sendt til.

• • Bed for Soma Biblia og for, at der må fi ndes Bed for Soma Biblia og for, at der må fi ndes 
nye medarbejdere.nye medarbejdere.

• • Tak for de nye volontører og missionærer, som Tak for de nye volontører og missionærer, som 
er blevet ansat. Bed om Guds velsignelse over er blevet ansat. Bed om Guds velsignelse over 
deres arbejde og fritid.deres arbejde og fritid.

I bøn for ...


