
Orlov 
Læg venligst mærke til vores adresse, e-mails og 

telefonnumre i Danmark i øverste højre hjørne. 
Vi ankommer til Kastrup kl. 9.05 tirsdag den 17. 

maj. Jeg rejser tilbage den 17. august, men Alice 
bliver nok et par måneder længere. 

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt, 
og mødeprogrammet ser foreløbig således ud: 
22.5   Middelfart Ap. Kirke 
26.5, kl. 19 Middelfart Ap. Kirke 
29.5   Fredericia Ap. Kirke 
5.6  Odense Ap. Kirke 
12.6  Frikirken i Ølstykke 
19.6  Ap. Kirke, Filippavej, København 
21.6  Fredensborg Ap. Kirke 
24-25.6 LMF, Nyborg Strand 
26.6  Roskilde Frikirke (Ap. Kirke) 
31.7, kl. 11 Årup Frikirke 
31.7, kl 19.30 Sommerkursus, PVH, Mariager 
7.8, kl. 10.30 Ålborg Ap. Kirke 
umiddelbart derefter: Wycliffe årsmøde 
9.8  Viborg Ap. Kirke 
14.8  Dronninglund Ap. Kirke 
Hvis nogen gerne vil vide mere om tid og sted, så 
kontakt os pr telefon eller e-mail. 

Familien 
I sidste brev var der billede af hele familien, men vi 

må snart tage nye billeder, for familien vokser. Tomas 
og Katrine venter deres første barn ca. midt i juli, og 
Ann og Marc venter deres første barn et par uger 
senere. Desværre har Tomas og Katrines barn en 
alvorlig hjertefejl, og med mindre Gud helbreder 
barnet inden fødslen, bliver det nødvendigt med en ret 
stor og risikofyldt operation. 

Jakob planlægger en tur til Israel i sommer, blandt 
andet for at besøge en tidligere skolekammerat, som 
bor dernede. 

Heidi er i øjeblikket på en lang rejse til Taiwan og 
Thailand sammen med Euroclass. Hun kommer hjem 
den 2. juni og flytter nogle uger senere til Herning for 
at begynde på HF. 

Sabaot og endo oversættelse 
Siden sidst er vi blevet færdige med at checke 

Josva-bogen. Efter næsten et års fravær er Patrick 
Mang’esoy nu tilbage på holdet. Han hjalp med at 
checke Josva og er nu selv gået i gang med at revi-
dere Dommerbogen. Imens fortsætter Chemorion sin 
gennemgang og revision af 5 Mosebog. Når han snart 
er færdig med den, begynder han på 3 Mosebog. 

Vi er glade for at have Patrick tilbage, men han har 
som alle andre kenyanske familiefædre store 
problemer med at skaffe penge til børnenes skole-
uddannelse. Vores medarbejdere har mange ting at 
kæmpe med, som vi fra Vesten/Norden har svært ved 
at sætte os ind i. 

På Endo sproget er vi færdige med at checke 1 og 
2 Korinterbrev, og lige nu er vi i gang med at klargø-
re en samling af nytestamentlige breve til udgivelse. 
Det drejer sig om Galaterne, Kolossenserne, 1 og 2 
Timoteus, Titus, Filemon og Jakobs Brev. 

 At så og høste 
”Guds Ord skaber liv, men kun hvis det sås i hjertet.” 

Foråret er såtid, og regntiden er netop begyndt 
her, så majsen er plantet. Der kræves mange ting for 
en god høst. God kvalitet af sædekorn, en god 
jordbund, tilstrækkelig gødning og regn på de rigtige 
tidspunkter og i rimelig mængde. Vi der arbejder med 
bibeloversættelse, beskæftiger os med kvaliteten af 
sædekornet. Gud sender regnen, og mange sabaotter 
og andre lokale Guds tjenere hjælper med at berede 
jordbunden, vande, luge, gøde osv. 

Radioudsendelserne på sabaot er meget effektive, 
og der er planer om at udvide sendetiden fra en time 
to gange om ugen til flere timer hver dag. Men skal 
det lykkes, er der brug for en fuldtids radiomed-
arbejder, og det koster penge. Og dem har de små 
sabaot menigheder næsten ingen af. Næsten alle 
lokale præster arbejder uden løn. 

Uddannelse af lokale kristne er også meget 
væsentligt. En gruppe på 10 sabaotter er blevet 
færdige med deres bibelskoleuddannelse, men de 
skylder faktisk tilsammen stadig 5000 kroner i 
skolepenge. 

Vi har allerede set megen høst blandt sabaot folket. 
Der er stor interesse, og mange kirker fordobles ca. 
hvert andet år. Men det er også såtid. 

Kommunikation 
Kommunikation er vigtig, men vanskelig. Selv vi, 

der taler samme sprog, taler ikke altid samme sprog. 
Det kender alle ægtepar til. For at hjælpe på kommu-
nikationen til jer i Danmark, som er vores uundvær-
lige medarbejdere, arbejder vi på at opdatere hjemme-
siden www.hverdagsbibel.dk, men I kan også prøve 
www.iverlarsen.dk om en uges tid. Virker siderne 
ufærdige, så prøv igen nogle dage senere. 
Med kærlig hilsen, 
Alice og Iver Larsen

 Nyt fra Alice og Iver 
Marts - maj 2005 
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Takke- og bedeemner 
 
V Bed for Ann og Katrine som begge ser frem til at føde deres første barn. Bed specielt for helbredelse for det 

barn som Katrine venter, og som har fået konstateret hjertefejl. 
V Tak Herren at Patrick nu er tilbage på oversætterholdet. Bed om at han må få nåde og styrke til at være 

mere stabil end hidtil og også klare de daglige udfordringer med hjem, økonomi og børn. 
V Bed om nogle gode møder og samtaler i Danmark under vores orlov. Vi ser gerne endnu flere kristne tage 

deres ansvar op med hensyn til mission i almindelighed og bibeloversættelse i særdeleshed. 
V Bed for den kristne lokalradio Sayare som sender både på sabaot og på endo. De sender for øvrigt også 

kristent TV med en del uddrag fra ’God Channel’. 
V Bed fortsat for arbejdet med at oversætte GT til dansk. Den sidste bog er Salmernes bog, og jeg er kommet 

til nummer 95. Vi kan godt bruge flere til at læse oversættelserne igennem. 


