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Formandsberetning 2021, Brødremenighedens Danske Mission  

Endnu et usædvanligt år 

Den normale introduktion til beretninger er nu, at vi har været og stadig er i Covid-19 pandemien. Det 
mest bemærkelsesværdige i BDM-sammenhæng er måske den måde, hvorpå pandemien blev 
behandlet i Tanzania. Den nu afdøde præsident dekreterede efter nogen måneder, at der ikke var 
Covid-19 i landet. Udlandets reaktioner var ikke positive. Men langt den største del af befolkningen 
mente han havde ret. Mange gange har jeg hørt, hvordan Gud på en særlig måde har beskyttet 
Tanzania. Piben har fået en lidt anden lyd nu. Og rent faktisk er der temmelig meget Covid-19 i 
Tanzania netop nu. Men på mange måder leves livet ret almindeligt i landet. 

Mission på trods 

Vi vil kort se på BDM’s arbejde ude i verden siden sidste generalforsamling: 

De særprægede forhold pga. covid 19 har gjort, at kirkerne, efter at være lukket i en periode, blev 
genåbnet, hvorved det økonomiske fundament i nogen udstrækning blev genoprettet, det er jo ved 
gudstjenesterne, at kirkens indkomst primært samles.  

Vest-Tanzania. I MCWT glæder vi os over at Mia og Michael Toldam Korsgård sammen med børnene 
arbejder i Sikonge. Mia er engageret rådgivning og administration på Sikonge Hospital. Hospitalet har i 
årevis været udfordret i forhold til økonomi, medarbejdere og struktur i forhold til det offentlige 
sundhedsvæsen. Mia er på en udfordrende, men meget vigtig opgave. Michael er engageret i at 
opgradere vandforsyningen på Sikonge Hospital. De ferrocement vandtanke og andre betonvandtanke, 
som undertegnede stod i spidsen for at bygge/reparere for 30-40 år siden, skal nu renoveres, systemet 
opgraderes og regnvandsindsamling optimeres. Desuden arbejder Michael med planer for renovering 
af den gamle bispebolig i Tabora, er rådgiver på et stort kirkebyggeri i Milumbani, Tabora. Den gamle 
kirke skal erstattes med en ny, meget større. Den gamle skal fortsat være der, som et monument, men 
også som en brugskirke til mindre begivenheder, korøvelser osv. BDM støtter dette vigtige 
kirkebyggeri. 

Spændende er det også, at afdøde biskop Kisanjis søn, Oscar, tidligere for Unitetet både har oversat 
Church Order of the Unitas Fratrum, og en bog, Our Moravian Treasures til Swahili. BDM har lige givet 
tilsagn om støtte til at publicere en biografi om Kisanji, som Oscar har skrevet foruden en samling 
breve, prædikener og andre skrifter af biskop Kisanji. Det er både bemærkelsesværdigt og spændende, 
at der nu på tanzaniansk grund udgives historie og teologi, og det er godt at se langtidsvirkninger af 
BDM’s arbejde. 

Vi har et glimrende samarbejde med kirkens ledelse og støtter adskillige tiltag. Der er et godt og 
tillidsfuldt forhold mellem Unyamwezi og BDM. 

Rukwa. Brødrekirken i Rukwa Provinsen er den anden af vore vigtigste samarbejdspartnere. Vi 
glæder os over Janice og Mads Jakobsens dygtige indsats ved Tanganyikasøen fra Kipili. De arbejder 
med områdets evangelister bl.a. ved at give undervisning i kristendom/teologi. En stor flok kommer 
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regelmæssigt til Kipili og modtager undervisning. De tager også ud i landsbyerne, viser Jesus-filmen og 
underviser og prædiker. De har spillet en god rolle i forhold til Preventive Health Care projektet, som 
nu har kørt i over 15 år. Mads og Janice skal senere på året påbegynde studier af et års varighed på All 
Nations Christian College i London. BDM støtter arbejdet i Rukwa på adskillige måder, herunder også 
gennem økonomisk støtte. Og Rukwas provinsens ledelse og BDM nyder det gode samarbejde. 

Lake Tanganyika provinsen med hovedsæde i Kigoma er den 3. vigtige samarbejdspartner i Tanzania. 
Rasmus Kjær Jensen arbejdede indtil for få måneder siden i provinsen som missionær og samtidig med 
at vi ønsker Rasmus og han hustru Kristyna alt godt fremover, er vi også så småt begyndt på at lede 
efter en afløser til at rejse til Kigoma. Vi vil gerne finde et ægtepar eller familie, som kan arbejde med 
evangeliserende arbejde og diakonalt arbejde. Lake Tanganyika provinsen har fået sin første biskop, 
nemlig den mangeårige formand pastor Charles Katale. Vi ser med tilfredshed på, at den sidste synode 
valgte en kompetent provinsbestyrelse. 

I Øst Congo glæder vi os over samarbejdet med Jacques Byaunda, formand for missionsområdet. Det 
er altid udfordrende at leve i Congo, især i Øst-Congo. Udbruddet af Nyiragongo-vulkanen ved Goma 
har givet store konsekvenser for befolkningen i området, hvor op til 400.000 har været flygtet for 
lavamasserne. Udover vulkanudbruddet er der også udfordringer i form af væbnede militser, der bl.a. 
har gjort, at vi endnu ikke har været i stand til at opføre en skole for pygmæ-børn. Vi regner nu med at 
få mulighed for at påbegynde opførelsen af et helsecenter længere sydpå i byen Baraka. Dette 
helsecenter skal ses i sammenhæng med det igangværende PHC-projekt på Congo-siden af Lake 
Tanganyika. Vi har visioner om at fortsætte med projektet i nye områder på Congo-kysten, Burundi og 
dele af Tanzania-kysten også. 

Unity Province D. R. Congo. For første gang i næsten 10 år fik jeg mulighed for at besøge 
Unitetsprovinsen D.R. Congo, som har været utilgængelig i flere år på grund af en lokal borgerkrig. Der 
blev afholdt synode og en ny bestyrelse blev valgt. Vi kan konstatere, at vi stadig har en opgave i 
forhold til at implementere Brødrekirkens ledelsesprincipper i området. Uanset, hvordan vi vender og 
drejer det, er D. R. Congo en udfordring, som BDM har taget på sig, og som vi vil løse på bedst mulig 
måde. 

Burundi har været plaget af politisk uro, her døde præsidenten også. Der var en politisk situation, der 
gjorde at 300.000 mennesker måtte flygte og mange af dem er endnu ikke vendt hjem. Kirken har også 
oplevet splittelser, På et møde for en uges tid siden kunne vi med glæde konstatere, at der nu er en ny 
vilje til at arbejde sammen, så alle de tre fraktioner i kirken forhåbentlig kan finde sammen. Vi har det 
klare mål, at der skal være én brødrekirke i Burundi og det mål tror jeg nok vi skal nå. 

I Rwanda har vi allerede støttet købet af en stor grund i Kigali til at bygge en hovedkirke, et krav, som 
regeringen stiller. Vi skal i gang med at bygge kirken, men er blevet forsinket pga. corona-situationen. 
Vi håber snart at komme i gang. Vi er blevet begunstiget af en arv fra et tysk brødremenighedsmedlem, 
som gør, at vi ikke har behov for at sende yderligere støtte til det projekt, men vil bistå med rådgivning 
og ledelse, bl.a. gennem Michael Toldam Korsgårds forventede indsats. 

Endelig er der Albanien, der som mange andre lande har været og er ramt af Covid-19. Vi støtter 
Brødrekirken i Albanien og undertegnede havde i juni mulighed for at rejse derned, hvor vi bl.a. havde 
en lederkonference, den første i mere end et år. Flere af vore medlemmer har mistet pårørende til 
Covid-19, men som så mange andre steder, er normalen ved at vende tilbage. 

Fremtid 

Gennem de senere år er BDM blevet økonomisk konsolideret hvilket betyder, at BDM har fået nye 
muligheder for at arbejde i Guds Mission. Vi er dybt taknemmelige over de muligheder, vi har. Vi er 
klar over, at BDM’s bagland er en fuldstændig afgørende forudsætning for, at BDM som 
missionsselskab kan virke og leve. I flere år har det været bestyrelsens stille målsætning at nå op på en 
omsætning på ca. 10 millioner kr. om året, i forhold til de ca. 5 millioner, der i en årrække var niveauet. 
Årsregnskabet for 2020 viser en omsætning på 7,3 millioner, så vi bevæger os i den rigtige retning. En 
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vigtig del af forklaringen på det gode resultat er udviklingen i salget af adventsstjerner.  Hvorfor er det 
så vigtigt at blive større? For det første kalder rigtig mange opgaver på os, så vi vil gerne kunne løse 
endnu flere opgaver. For det andet har vi en målsætning om at udsende flere missionærer. For det 
tredje kan vi udnytte administrative ressourcer bedre, når vi har en større omsætning.  

Tak 

Det gode er, at fremtiden er i Guds hænder. Det vigtige er, at alle vi, der er venner, givere, aktive, 
frivillige eller på anden måde engagerede i BDM beder for arbejdet. Derfor vil jeg først og fremmest 
sige tak til alle jer, der trofast støtter BDM gennem bøn, tjeneste og gaver. 

Generalsekretær Jens Peter Rejkjær har sidste arbejdsdag om et par dage. Jeg vil gerne sige en stor tak 
til Jens Peter for de 7 år, du har arbejdet med BDM. Du trådte ind i en kontekst, der var ny for dig, selv 
om LM og BDM jo har en fælles historie i Tanzania. Du har været med til at udvikle og konsolidere 
BDM og du efterlader en organisation, der på flere måder er blevet moderniseret og gjort mere robust. 
Tak for dit engagement og din iver efter at spille din rolle i Guds store plan. Vi har jo planlagt en 
reception den 3. september, så helt siger vi ikke lige farvel i dag. Men i hvert fald kan jeg på BDM’s 
vegne ønske dig alt godt og Guds velsignelse i en fremtid, som ligger i Guds hånd. Tak Jens Peter.  

Vi har ansat Arngeir Langås, Gilleleje som ny generalsekretær pr. 1.8. 2021. Arngeir Langås er 
nordmand, uddannet teolog og ordineret præst, og har tidligere været fagkonsulent og missionær for 
Danmission i den lutherske kirke på Zanzibar og partnerkoordinator i Mission Afrika. Han har desuden 
en Ph.d. i missionsteologi (2017). Han kommer til BDM fra en stilling som præst i den norske kirke i 
Moland i det sydlige Norge. Vi siger stort velkommen til Arngeir og vi ser meget frem til et godt og 
solidt samarbejde. 

Tak til vore missionærer. For det første tak til Janice og Mads Jakobsen for en god og vigtig indsats, for 
iderigdom, for gå-på-mod. Tak til Mia og Michael Toldam Korsgård og Halfdan, Vilfred og Eskil. Tak 
fordi I vendte tilbage til gerningsstedet, altså til BDM cirka 15 år efter, at I havde være ude som 
volontører. Tak for jeres gå-på-mod og professionalisme. Vi ønsker begge familier Guds velsignelse i 
arbejdet også fremover.- 

Tak til Rasmus Kjær Jensen for din indsats i Kigoma. Du fik hul på et rigtig vigtigt stykke arbejde. Vi er 
glade på dine og Kristynas vegne for, at I fandt hinanden og nu sammen planlægger fremtiden. Vi 
tænker egentlig, at vi i dag siger farvel og måske på gensyn. 

Tak til vore nuværende og også tidligere volontører. Tak at jeres indsats giver lyse perspektiver for 
BDM’s fremtid. 

Vi siger farvel til Jytte Schmidt og til Bjarne Geertz Olsen som bestyrelsesmedlemmer. Tak for jeres 
indsats. Vi ønsker jer Guds velsignelse fremover. Samtidigt siger vi velkommen til Anna Blenner 
Svennesen som nyt bestyrelsesmedlem, indvalgt af Brødremenigheden i Christiansfeld. 

Tak til vore medarbejdere på kontoret, nemlig generalsekretær Jens Peter Rejkjær, indsamlings- og 
informationsmedarbejder Martin Højgaard Jensen og så siger vi i missionsfestsammenhæng for første 
gang tak for en fantastisk indsats til vores økonomimedarbejder Palle Byg. Vi siger også tak til vore 
ungdomssekretærer Tine Elmelund Christensen og Emma Nørgård Kristoffersen. Tak til 
Stjernemedarbejder Erik Baun. Tak til alle frivillige i BDM’s butikker.  

Endelig vil jeg gerne sige tak til alle bestyrelseskolleger, som trofast og engageret tager ansvar i 
bestyrelsesarbejdet i BDM. 

Tak. 

Jørgen Bøytler, formand for BDM’s bestyrelse 
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