
  

 
 

                             

 

Organisatorisk beretning 2021 
 

2020 blev det år, hvor vi globalt set oplevede et kontroltab af dimensioner. Fra den ene dag 

til den anden kom der restriktioner for, hvordan vi skulle omgås hinanden – både privat og på 

arbejdspladsen og i samfundet helt generelt. Og det ind i et dansk samfund, hvor de fleste af 

os ønsker at have kontrol over næsten alt. Men lige pludselig blev alt forandret. 

Magtesløsheden blev en overskrift over det daglige liv, vi skulle leve. Men åndeligt set har 

magtesløsheden en positiv side, for – som Paulus skriver: Min nåde er dig nok, for min kraft 

når sit mål gennem magtesløshed. Det har vi også erfaret rigtigheden af i BDM.  

Året, der gik 

Der skete så at sige det, at fra den ene dag til den anden blev mødekalenderen renset for 

aftaler. Og dem havde vi mange af. Men restriktionerne gjorde, at vi ikke kunne komme ud 

for at møde BDMs bagland. Det har vi i sandhed savnet! Det har ligeledes givet sig udtryk i, at 

vi har modtaget færre private gaver end tidligere. Alligevel er det meget opmuntrende, at 

regnskabet viser et overskud på kr. 1.096.968. Årsagen til dette skal bl.a. ses i lyset af et 

rekordsalg endnu en gang af adventsstjerner. Omsætningen steg til over 7 millioner kroner, 

og det var mere, end vi havde budgetteret med. Det betød samtidig, at sekretariatet så at 

sige ”blev lagt ned” på grund af de mange bestillinger. Vi har nu besluttet, at stjernesalget 

skal automatiseres yderlige, hvilket er bliver muligt, da BDM har indkøbt et nyt 

økonomisystem. Det vil blive til stor hjælp i det daglige arbejde.  

Genbrugsarbejdet 

Der er ca. 80 frivillige i BDM’s genbrugsarbejde på Fur, i Snejbjerg og i Christiansfeld. De gør 

et fantastisk stykke arbejde. Uge efter uge kommer de i butikkerne for at hjælpe med 

modtagelse af varer, opstilling, reparation og salg, og i det hele taget sørge for, at butikkerne 

ser præsentable ud, når kunderne dukker op.  

Men der er sket ændringer! BDM-genbrug blev etableret for 27 år siden af Karen og Svend 

Søe, og gennem årene er der indsamlet et virkeligt stort beløb. Både Covid-19 og 

aldersgennemsnittet i forretningen gjorde, at det ikke længere var muligt at fortsætte 

arbejdet. Det betød, at forretningen lukkede lige før sommerferien og aktiviteterne blev 

flyttet til en anden genbrugsforretning - Møbelhuset.  

Der skal lyde en stor tak for indsatsen i BDM-genbrug gennem de mange år. Det sætter vi stor 

pris på! Sammenlagt bidrager BDM-butikker og genbrug med kr. 1.134.775 til BDM’s 

diakonale arbejde.  



  

 
 

Carsten Bruhn-Lauritsen er trådt til som frivillig koordinator i genbrugsarbejdet, hvilket vi er 

meget taknemmelige for. 

Ny hjemmeside 

Den elektroniske udvikling går hurtigt, og vi har gennem det seneste år arbejdet målrettet på 

at få fornyet BDM’s hjemmeside, så den bliver mere tilgængelig på flere platforme. Vi synes 

selv, at resultatet er blevet meget tilfredsstillende, men hvis der er oplysninger, der mangler, 

eller man falder over noget, man ikke helt forstår, modtages henvendelser desangående med 

tak. Tjek selv den nye hjemmeside af på www.bdm-dk.dk.  

Nyansatte 

Mia og Michael Toldam Korsgård er ansat som missionærer med placering i Sikonge. Det er 

over et år siden, at der blev udarbejdet en betinget kontrakt som tog højde for COVID-19 – 

både i Danmark og i Tanzania. De rejste til Tanzania i begyndelsen af 2021 sammen med 

deres tre drenge, Halfdan, Vilfred og Eskil.  

Rebekka Brødsgaard Knudsen er ansat som ny ungdomssekretær. Rebekka har været 

volontør i efteråret 2019 i Sumbawanga. Rebekka sidder allerede i BDMnyt’s 

redaktionsudvalg. Til daglig læser hun psykologi ved Aarhus Universitet.  

Hvert år sender BDM 10-12 volontører til Tanzania. Disse unge mennesker gør en fantastisk 

indsats for at forbedre børn og unges livssituation på børnehjem, i førskole og i 

gadebørnsarbejdet.  

Carsten Bruhn-Lauritsen er ansat i en ulønnet stilling som koordinator for 

genbrugsforretningerne i Christiansfeld. Carsten og hans hustru er allerede engageret i Shop 

Karibu. Carsten skal varetage den overordnede ledelse i BDM-genbrug. Der er nok at se til 

med en stor gruppe frivillige medarbejdere, der uge efter uge gør en fantastisk indsats i 

BDM’s butikker og genbrug. 

Vi er taknemmelige for, at der er mennesker, der fortsat vil gøre en indsats i BDM – både som 

lønnede og ulønnede medarbejdere. Uden den entusiasme, de lægger for dagen, ville det se 

anderledes ud! 

Vi siger tak 

Rasmus Kjær Jensen har været ansat som missionær i Kigoma, Tanzania, siden begyndelsen af 

2020. Rasmus har brugt en del af sin tid på undervisning i de lokale menigheder. Rasmus 

sluttede sin tjeneste i juli 2021. Årsagen var, at han skulle indgå ægteskab, og derudover 

havde Rasmus et ønske om at fortsætte missionsteologiske studier. 

Også fra sekretariatet skal der lyde en stor tak til Rasmus for indsatsen. Han har sat spor i 

provinsen som helt sikkert vil komme til at savne hans indspil, undervisning og samvær. Vi vil 

ønske alt godt for Kristyna og Rasmus og Guds velsignelse over ægteskab og fremtidig 

tjeneste.  

Tine Elmelund Christensen har varetaget opgaven som ungdomssekretær siden 2018 – med 

særlig fokus på volontørerne. Med en udpræget evne til at leve sig ind i volontørernes liv har 

http://www.bdm-dk.dk/


  

 
 

hun klaret opgaven særdeles tilfredsstillende. Vi ønsker Tine alt godt og Guds velsignelse over 

liv og fremtid. 

Tak 

I mere end 7 år har jeg varetaget opgaven som general- og missionssekretær. Personligt har 

det været en meget rig og begivenhedsrig tid, og derfor takker jeg for, at opgaven blev 

overdraget til mig. Tak til jer, som er BDM’s bagland for opbakning og forbøn. Tak til BDM’s 

bestyrelse for et godt og tæt samarbejde. Tak til medarbejderne i BDM, både jer på 

sekretariatet og til de udsendte medarbejdere. 

 

Jens Peter Rejkjær 

General- og missionssekretær 

 

 


