
STRATEGI FOR LM’S INTERNATIONALE MISSIONSARBEJDE 
2023-27 

 Landestrategi Tanzania, 2023-2027 

Historik 

LM har været aktiv i Tanzania siden 1911, 
og er dermed det land, hvor LM har 
arbejdet længst tid.  

Af Tanzanias 60 mill. indbyggere vurderes 
ca. 51% at være kristne (heraf 11% 
evangeliske). Den store majoritet af disse 
anses for at være praktiserende kristne.  

Frem til 2014 samarbejdede LM både med 
Brødrekirken og Den evangelisk-
lutherske Kirke (ELCT). I dag arbejder LM 
kun sammen med ELCT, som i dag har cirka 8 mill. medlemmer. 

ELCT er en meget stor kirke med en tung, hierarkisk struktur, og mange selvstændige stifter. 
Gennem Lutheran Mission Corporation (LMC) modtager ELCT betydelig økonomisk støtte fra 
forskellige vestlige missionsselskaber, hvoraf nogle øver liberal teologisk indflydelse, som 
slår rødder i kirken. Kirken har dog en åndeligt moden ledelse, der evner at lede 
organisationen, og LM’s bidrag og indflydelse er værdsat, om end den er minimal set i forhold 
til andre udenlandske partnere. Hovedkirken og de enkelte stifter har varierende syn for det 
missionerende arbejde i landet. Derfor fylder arbejdet med at nå længere ud forholdsvis lidt 
i nogle stifter, mens det i andre er synligt prioriteret. ELCT er i fortsat vækst, og der er meget 
stort behov for undervisning og oplæring i kristenliv og tro. LM værdsættes på lange stræk 
for sin teologiske linje, og har mulighed for at øve indflydelse, vores lille størrelse til trods. 

LM er i 2022 engageret i litteraturarbejde, evangeliserende arbejde, bibelundervisning, 
kursusvirksomhed og diakonalt arbejde. Pr. oktober 2022 er der udsendt 10 missionærer og 
5 volontører.  

LM’s årsbudget er på ca. kr. 4,2 mill. for 2022. 

LM i Tanzania 2023-2027 

Nomadearbejdet 

Nomadearbejdet fortsættes, og der er fortsat store muligheder og åbninger for evangeliet 
blandt nomaderne. Bibelskolen i Ilambilole og evangelisationsindsatsen drives sammen 
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med Iringa stift og andre sydlige stifter. LM’s missionær i arbejdet har status som rådgiver 
og kasserer. 

Målet er at sikre, at MUWA’s økonomi de kommende år bliver mindre afhængig af LM. LM 
vil være gradvist mindre økonomisk bærende i denne strategiperiode, da vi fra 2023, og 15 
år frem, nedbringer LM’s bloktilskud til arbejdet med ca. 6% årligt. 

 

Det Lutherske Retræte- og Missionscenter (LRMC) i Iringa 

LM ønsker i tæt samarbejde med ELCT og Iringa Stift at videreudvikle det nystartede 
Retræte- og Missionscenter i Iringa, til et center for mission på landsplan. 

LM ønsker, at centret gennem kurser kan udruste tanzaniske kristne til tværkulturel og 
international mission, for at styrke kaldet til at gå ud med evangeliet, både internt i 
Tanzania og ud over landets grænser. 
LM ønsker også, at centret dækker det store behov for ægteskabskurser, som kirken 
efterspørger sammen med missionskurserne. 
 

Mara Stift 

LM vil fortsat fokusere på Mara stift, og give støtte til at drive evangelisering og 
bibelundervisning. LM vil prioritere en missionærenhed på Kiabakari Bibelskole og 
supplere med pendlermissionærer og/eller volontører, som kan undervise og støtte 
arbejdet på bibelskolen og ude i stiftets menigheder. LM vil have fokus på samtaler med 
ledelsen i Mara Stift om, hvordan vi kan støtte og kapacitetsopbygge stiftet, både pastoralt og 
administrativt. Om muligt vil LM facilitere støtte internt i ELCT Tanzania til Mara Stift. I 
strategiperioden vil der indledes samtaler med Mara Stift om udfasning af arbejdet over en 
årrække.  

 

Diakoni – og nybrudsarbejde 

LM vil fastholde den diakonale indsats, som er påbegyndt i nærværende strategiperiode, 
blandt nomader, i menighedsbaseret diakoni og til forebyggelse af undertrykkelse af 
kvinder, børn og unge.  

Diakonale projekter vil, hvor det er muligt, søges finansieret gennem midler fra Center for 
Kirkeligt Udviklingsarbejde (CKU). 

Det undersøges om vi, sammen med kirken, kan forøge indsatsen mod den muslimske 
befolkningsgruppe. Diakonal indsats målrettet muslimer prioriteres og vil kunne realiseres 
i kystområderne syd for Dar es Salaam. Områderne er præget af fattigdom og traditionel 
afrikansk religion, og er beboet af mange muslimer, en del nomader, samt andre tanzaniske 
folkegrupper, som reelt er unåede med evangeliet. 
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Soma Biblia – Læs Bibelen 

Soma Biblia er LM’s litteraturarbejde i Tanzania. I 2014 fusionerede Soma Biblia med 
Scripture Mission, som er NLM’s litteraturarbejde i Østafrika. Arbejdet ledes nu af en 
bestyrelse i et fællesskab mellem LM og NLM uden de lokale kirkers direkte involvering og 
har udarbejdet sin egen strategi. Siden begyndelsen i 1987 i Tanzania (LM), og i Kenya (NLM) 
i 1970’erne, er arbejdet vokset markant, og Soma Biblia havde en omsætning på ca. 16 mio. 
DKK i 2021.  

Der er fortsat potentiale til vækst, men Soma Biblia ønsker at konsolidere forretningen, samt 
styrke fokus på forlagsdelen. Ambitionen er at udvide netværket af butikker i Tanzania og 
indgå nye partnerskaber, hvor det åbner døre for både forretnings- og missionsdelen. Soma 
Biblia har løbende overtaget større og større dele af det finansielle ansvar for arbejdet, og fra 
2021 også missionærløn til direktøren. LM ønsker dog fortsat at finansiere stillingen som 
forlagsleder med en missionær, da det er den teologiske hjørnesten i arbejdet. 

Evangelisation blandt de mindst nåede er stadig en del af Soma Biblia’s strategi. Strategiske 
partnerskaber med bl.a. Biblica International og New Life Literature åbner muligheder for 
materialer til børn og unge i oplærings- og evangelisationsøjemed. 

 

Målsætninger frem mod 2027: 

• Nomadearbejdet: 
o Kirken står principielt for ledelsen af MUWA-arbejdet. Det skal synliggøres 

yderligere gennem indgåelse af samarbejdsaftale med kirken omkring 
ledelsen og den finansielle drift af nomadearbejdet for de kommende år. Dette 
sker ud fra de to grene af arbejdet: Bibelskolen i Ilambilole og 
evangelisationsteamet.  

o Det er LM’s mål, at ikke kun Iringa Stift, men også de øvrige fem stifter, hvor 
arbejdet finder sted, tager større økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar for 
MUWA. 

o Fortsætte kapacitetsopbygningen af lokale ledere, og dialogen med kirken 
omkring nomadearbejdet i Iringa og de andre sydlige stifter.  

o Øget diakonal indsats blandt nomader vil prioriteres, om mulighed opstår, og 
et samarbejde efterspørges fra kirken. 
 

• Det Lutherske Retræte- og Missionscenter: 
o Skabe syn i kirken for mission blandt mindst nåede folkegrupper i Tanzania, 

gennem Retræte og Missionscentret i Iringa.  
o Se korte og mellemlange kurser i traditionel mission og teltmager-mission 

tage form, og lede centret i samarbejde med Iringa Stift og ELCT. 
o Udbyde ægteskabskurser til evangelist- og præstepar i samarbejde med kirken. 

 
• Mara Stift – Kiabakari Bibelskole: 
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o Fortsat fokusere på undervisning og evangelisation ud fra Kiabakari 
Bibelskole, med én missionærenhed på stedet. 

o Støtte menighedsopbyggende undervisning og evangelisationsarbejde i Mara 
gennem pendlermissionærer.  

o Støtte kapacitetsopbygning af ledelsen i Mara stift, og dermed opbygge stiftets 
evne til at drive og udbrede arbejdet selvstændigt 

o Facilitere samarbejde og støtte til Mara Stift på stiftsplan i ELCT. 
 

• Diakoni og nybrudsarbejde: 
o Fastholde det diakonale fokus, som er opbygget side om side med det 

evangeliserende arbejde, og være opmærksom på nye muligheder. 
o Tilbyde støtte til kapacitetsopbygning i de stifter, vi samarbejder med til gavn 

for den diakonale indsats. 
o Støtte nybrudsarbejde i regionen syd for Dar es Salaam, gennem et diakonalt 

og evangeliserende fokus med det lokale stift. Gerne i synergi med Soma Biblia, 
som har erfaring fra de seneste års indsats i området. 
 

• Soma Biblia: 
o Fortsætte det delte ejerskab med NLM omkring Soma Biblia, og give relevant 

støtte til Soma Biblia’s selvstændige strategi: ” Evangeliets Ord til alle 
generationer i Tanzania”.  

o Facilitere yderligere økonomisk selvstændiggørelse af Soma Biblia. 
 

• Aktivt italesætte venskabs-forholdet med Ulanga-Kilombereo Stift, herunder 
festligholdelse af 75-års jubilæet for LM’s indgang i Ulanga-dalen i 2024. 

 

Landestrategi Cambodja, 2023-27 

Historik 

LM’s missionsengagement i Cambodja 
begyndte i Phnom Penh i 2003. Arbejdet 
blev i 2010 udvidet til også at omfatte 
Siem Reap. I 2022 skete endnu en 
knopskydning ved oprettelse af et 
kollegium i Battambang. 

LM’s indsats omfatter evangeliserende 
arbejde og socialt-diakonale tiltag. 

Følgende indsatser er i spil fra 2022 og 
frem: Evangeliserende og 
menighedsbyggende arbejde, 
bibelundervisning, kollegiearbejde, 
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mindre projekter omkring engelskundervisning, sundhed og fokus på kvinder og børn. 
Desuden er LM i Phnom Penh i samarbejde om diakonale opgaver i organisationerne 
”Daughters of Cambodia” og ”Flame”. Og LM er partner med Church of Siem Reap under 
fællesbetegnelsen ”Countryside Harvest Mission” med økonomisk støtte til 
bibelskolearbejde, evangelisering og udvikling i Preykhmang (Fjendeskoven). 

 

I Cambodja er 90-95% af befolkningen buddhister med et stærkt islæt af ånde- og forfædre-
dyrkelse. Det gør det vanskeligt at begynde evangeliserende arbejde i nye områder. LM’s 
indsats i landet har fra begyndelsen haft en bevidst diakonal profil, som viser, at troen ikke 
er ord alene, men at troen er virksom i medfølende handling. 

Det vurderes, at ca. 3% af Cambodjas befolkning i dag er kristne (heraf 1,5% evangelikale).  

De kristne i landet tilhører oftest enkeltstående menigheder, som er uden tværgående 
samarbejde med andre, som har samme konfessionelle trosgrundlag. Kirken er 
kendetegnet af første generations kristne, hvor bibelkundskaben og den teologiske 
refleksion er temmelig begrænset.  

Man er optaget af at drive kirke på sine egne kulturelle forudsætninger, og de færreste har 
syn for at definere sig i nogen bestemt teologisk eller kirkelig retning. Mange er reserverede 
over for dem, som kalder sig lutherske. Det at være luthersk forbindes med vestlig 
liberalteologi med tilknyttede missionærer uden luthersk profil. Det har man ikke noget til 
overs for.  

 

LM samarbejder med flere organisationer i landet i sociale og diakonale projekter. LM har 
per oktober 2022 seks fuldtids missionærer samt fire volontører i Cambodja. 

LM’s årsbudget er på ca. 4,8 mill. DKK i 2022. 

 

LM’s strategi i Cambodja 2023-27 

• Diakoni, evangelisering, medvandring og oplæring er nøgleordene for fremtidig 
indsats 

• LM vil tydeliggøre de lutherske værdier (Skriften/ Kristus/ Troen alene) i sit arbejde 
• LM vil gennem bibeltro forkyndelse og undervisning være med til at etablere og 

støtte lokale menigheder.  
o Om muligt skabe netværk mellem nye og etablerede menigheder 
o Et muligt samarbejde med en af de lutherske kirker (CLC eller LCC) vurderes 

løbende 
o LM vil gennem diakonale projekter hjælpe enkeltmennesker og skabe 

samfundsudvikling og gennem det vise Kristi kærlighed i handling. 
o Det er LM’s mål at få en missionærbemanding i Cambodja på minimum to faste 

enheder i henholdsvis Phnom Penh, Siem Reap og Battambang. 
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o LM’s mål er at benytte volontører til prioriterede opgaver, hvor der er 
missionærbemanding. 

 

Målsætninger for evangelisering og undervisning frem mod 2027: 

• Skaffe teologisk lærer til at støtte Phnom Penh Bible School med teologisk 
undervisning af studenter på Bachelor-niveau, og om muligt støtte op om 
bibelskolens Master-kursus. 

• At fastholde et arbejde med bibelundervisning med henblik på at styrke bibelsk 
kendskab og forståelse blandt lokale evangelister og præster, så det smitter af i 
menighederne 

o Støtte bibelundervisning i Siem Reap på diplomniveau for præster og 
evangelister under ”Countryside Harvest Mission” (CHM) 

o Støtte bibelundervisning på distriktsplan under CHM 
o Nedtrapningsplan for økonomien til CHM udarbejdes – i takt med øget lokalt 

ansvar for bibelskole, evangelisering og projekt i Preykhmang [2022 budget: 
72.000 USD] 

• I strategiperioden undersøges mulighederne for at begynde med bibeloplæring nye 
steder. 

• Gennem kontakt og undervisning at påvirke enkeltkristne og menigheder med 
luthersk teologi og værdier og give sund oplæring af ledere til menigheder og 
administration. 

• I områderne omkring Siem Reap og Battambang samle mennesker om nye 
initiativer - som f.eks. engelskundervisning, kreativ-grupper, sundhedstiltag, 
gruppesamlinger for kvinder og/eller børn - for at skabe platforme til at fortælle 
evangeliet og på sigt etablere kristne fællesskaber. – Det kan gøres sammen med 
andre samarbejdspartnere. 

• Skabe eller støtte netværk mellem nye og etablerede menigheder med henblik på 
inspiration og tværgående samarbejde. 

• LM vil være åben for kapacitetsopbygning af nøglepersoner hos samarbejdspartnere. 
• Fastholde kontakten til studenterarbejdet, Sonoko og være åben for ad-hoc støtte til 

gode initiativer i Phnom Penh eller Siem Reap. LM yder ikke missionærbemanding. 
 

 
Målsætninger for sociale og diakonale projekter frem mod 2027 

• Støtte diakonale indsatser - og organisationer – for at højne menneskers 
kompetencer og forbedre deres levevilkår og give øget mulighed for at bidrage 
positivt til samfundsudviklingen 

▪ LM vil gennem Countryside Harvest Mission yde økonomisk støtte til 
børnehave, læseoplæring for voksne og sundhedsarbejde i 
Preykhmang, men med gradvis nedtrapning af LM’s økonomiske 
støtte. 
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o LM vil drive kollegiearbejde i Siem Reap og Battambang ved at hjælpe fattige 
unge fra landdistrikterne til at få et trygt bosted med kristen påvirkning 
under deres gymnasie- og universitetsstudier 

o LM vil gennem organisationen ”Flame” give pædagogisk opgradering til 
undervisere af fattige børn fra slummen i Phnom Penh 

o LM vil støtte med personale til organisationen ”Daughters of Cambodia”, som 
hjælper kvinder ud af prostitution og voldelige forhold 

o LM vil støtte små sundhedsprojekter/-initiativer med mulighed for 
elementær behandling og undervisning i sundhed og ernæring mv. 

 

 

Landestrategi Peru 2023-2027 

Historik 

De første missionærer, LM sendte til Peru, blev 
udstationeret i 1988. Siden dengang har LM arbejdet tæt 
sammen med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 
Ved årsskiftet 2022/23 vil LM og NLM samlet set have 
fire missionærer i Peru (heraf er to udsendt af LM).  

LM samarbejder med Den lutherske kirke i Peru (IEL-P), 
som er en mindre kirke med omkring 40 menigheder og 
ca. 2.000 medlemmer i alt. Kirken blev stiftet i 1995 og 
centrerer sine aktiviteter i den sydlige del af landet.  

Katolsk folkereligiøsitet blandet med åndetro har et 
stærkt tag i folk, mens både materialisme og nye 
religiøse bevægelser breder sig. Kirken er præget af 
dens samfundsmæssige kontekst, hvilket giver åndelige, sociale og ledelsesmæssige 
udfordringer. 

Kernen i LM’s nuværende arbejde i Peru er opbygning af kirkens ressourcer med henblik på 
at gøre den i stand til at fungere selvstændigt. Missionærerne arbejder med 
bibelundervisning og forskelligt menighedsopbyggende arbejde. Derudover giver LM og 
NLM en generel økonomisk støtte til IEL-P, som nu er under udfasning. 

LM’s årsbudget er på ca. 2,1 mill DKK i 2022. 

 

LM’s strategi i Peru 2023-2027 

• LM ønsker fortsat at engagere sig i opbygning og støtte af IEL-P. 
• LM ønsker at fokusere på bibelundervisning og menighedsopbyggende arbejde. 



8 
 

• LM ønsker i løbet af strategiperioden at indtage en mere rådgivende rolle i 
samarbejdet med IEL-P. 

• LM ønsker at støtte IEL-P i at opstarte eller deltage i missionsarbejde nationalt og 
internationalt. Dette kan f.eks. gøres med støtte til løn. 

• LM ønsker at have to missionærenheder i landet i strategiperioden. 
• LM ønsker at påbegynde samtaler med IEL-P og NLM angående fremtidig reduktion 

af LM’s engagement. 
 
 

Målsætninger frem mod 2027: 

• Bidrage med teologisk (især praktisk teologisk) undervisning og dermed opbygge 
kirkens evne til at lede og udbrede arbejdet selv. 

• Støtte og opmuntre kirken til at nå længere ud. 
• Prioritere placering af missionærer i højlandet for at bakke op om nybrudsarbejde 

dér. 
• Bidrage med ressourcer og undervisning inden for familiearbejde, fx i form af 

ægteskabsrådgivning. 
• Støtte IEL-P i at menighederne fortsat har eller på sigt får diakonalt engagement.  

 

Landestrategi Grønland 2023-2027 

Historik og baggrund 

Der bor omkring 56.000 mennesker i 
Grønland, heraf 18.000 i Nuuk. 98 % af 
befolkningen siger, at de er kristne, samtidig 
med at 50 % stadig praktiserer traditionel 
religion, med stort fokus på ånder. 

Den første missionær fra LM blev sendt til 
Grønland i 1968. Udover denne missionær, 
som var der frem til 1973, var der frem til 
2002 fire ægtepar udsendt som 
teltmagermissionærer i perioder på mellem 
4 og 8 år.  

Fra 2015-18 havde LM associerede 
missionærer i Grønland i samarbejde med Sømandsmissionen. 

Siden sommeren 2019 har et ægtepar været udsendt af KFS til at starte et studenterarbejde i 
Nuuk, med støtte fra Sømandsmissionen. Fra 2021 har LM støttet grønlandsprojektet med et 
tilskud til KFS på 200.000 pr. år frem til sommeren 2023. Fra 2023 hæves dette til det 
dobbelte frem til sommeren 2025, så LM dækker 410.000 pr. år mens KFS dækker resten. 
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I dialog med KFS skal det udformes, hvordan LM med det øgede økonomiske tilskud skal 
have indflydelse på arbejdet. 

LMBU har Grønland som fokusområde i 2023 og 2024 og planlægger gennem LMU-
landsindsamling at støtte udsendelse af volontører. 

LM har en lang tradition for mission i Grønland. LM ønsker fortsat at påvirke med en 
kristen stemme i Grønland og at motivere til kristent fællesskab med særligt børn og unge 
som målgruppe. Derfor er det også naturligt at lade LMBU involvere sig i Grønland. 

LM’s årsbudget er på ca 0,2 mio DKK i 2022. 

 

LM’s strategi i Grønland 2023-2027 

• Organisationspartnerskab med KFS omkring gymnasie- og studenterarbejde i Nuuk 
og eventuelt Aasiaat. 

• I partnerskab med LMBU at sende 1-2 volontører afsted til Nuuk. 
• Opfordre og kalde jobmissionærer, studerende i praktik og på udveksling, tilknyttet 

LM. 
• Fortsat undersøge muligheder for, hvordan LM kan støtte udviklingen af det 

diakonale og kirkelige arbejde i Grønland. 
 

 

 


