#4/2021 ▪ 177. ÅRGANG

OVER ALLE
GRÆNSER
ET BUDSKAB
OM NÅDE

KRYDRET MED
SALT
LIVET I EN
LANDSBY

BDMNYT
BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

BDMnyt udgives af
Brødremenighedens Danske Mission

AF ARNGEIR LANGÅS,
GENERALSEKRETÆR

REDAKTØR
Arngeir Langås
tlf. 3529 4820
REDAKTION
Tine Elmelund Christensen
Arngeir Langås
Martin Højgaard Jensen
Rebekka Brødsgaard Knudsen
OPLAG
2.600
Udkommer:
Feb. • juni • sept. • dec.
ISSN 0901 • 330X
TRYK
Øko-Tryk, Skjern
LAYOUT
Helle Høeg
FORSIDEFOTO
Mads Refshauge Jakobsen
Brødremenighedens Danske Mission
Nørregade 14
6070 Christiansfeld
tlf. 3529 4820
Hjemmeside: www.bdm-dk.dk
E-mail: bdm@bdm-dk.dk
Gaver kan indbetales på:
MobilePay 36945
Bank 0994 - 4672131928
Giro 4006666
Formand
Jørgen Bøytler
tlf. 7456 1420
Generalsekretær
Arngeir Langås
tlf. 3529 4820
Økonomimedarbejder
Palle Byg
tlf. 3529 4820
Indsamling og information
Martin Højgaard Jensen
tlf. 3529 4820
Ungdomssekretærer
Rebekka Brødsgaard Knudsen
tlf. 2992 9116
Emma Nørgård Kristoffersen
tlf. 2288 4529

En del af noget
større
I september var jeg i Parken med min søn og så Danmark vinde 2-0 over
Skotland. Stemningen var høj, og vi følte nok alle, at vi var »en del af noget
større«. Vi repræsenterede hele Danmark, mens vi sang og lavede »bølgen«.
Man skulle næsten tro, at Dansk Boldspil-Unions motto »En del af noget
større« er lånt fra os, der er engageret i mission.
I den danske missionsbevægelses glansdage var man klar over, at man var
del af noget større: Tusindvis af missionærer fra Europa og Amerika etablerede kirker over hele verden, og missionslogikken var »fra vesten til resten.«
Sidenhen er man blevet lidt mere ydmyg; vi har indset, at missionen også har
haft negative sider, og vestlig missions glansdage er måske forbi.
Men samtidigt er der kommet en ny bevidsthed hos mange: Vi er del af
noget større, noget meget større! Efter at vestlige missionærer overgav lederskabet til afrikanske kristne, er medlemstallet eksploderet! 500 millioner
kristne er der nu i Afrika! De mange missionærer, der døde af malaria efter
kort tid på kontinentet, ville knapt have troet det.
En anden udvikling i missionstænkningen er, at vi deltager i Guds mission. Missionen er ikke vores påfund. Gud selv startede det hele med at
sende profeter, senere sin søn Jesus, og Helligånden, og i forlængelsen deraf
disciplene, kirken, os!
At vi deltager i noget, der er større end os selv, udtrykkes også fint i dette
citat, som tit tilskrives Rowan Williams, den anglikanske kirkes tidligere
ærkebiskop: »Mission er at se hvad Gud er i gang med at gøre, og så tage del
i det«. [»Mission is seeing what God is doing and joining in«.]
Det tror vi BDM har gjort i lang tid, og det ønsker vi at blive ved med at
gøre.
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AF TINE ELMELUND CHRISTENSEN, STUDERENDE OG REDAKTIONSMEDLEM
OG MARTIN HØJGAARD JENSEN, INFORMATIONSMEDARBEJDER

HVAD BRINGER
2022?

Snart går vi ind i et nyt år. Hvis der er én ting, vi lærte,
da vi sidst sagde farvel til et forgangent år, var det, at vi
aldrig kan være sikre på, hvad det er for et år, vi træder
ind i. Ikke desto mindre kan vi have os nogle forhåbninger for året, der kommer. BDMnyt har talt med generalsekretær Arngeir Langås og formand Jørgen Bøytler
om bestyrelsens forventninger til BDMs arbejde i 2022.
Hvad ser bestyrelsen særligt frem til i
det nye år?
»Allerførst håber vi i løbet af året at
sende en ny missionærfamilie til Kigoma. En overordnet jobbeskrivelse er
lavet og arbejdet med at finde de rette
til opgaven er gået i gang«, siger Arngeir Langås. Dernæst er partnerskaber
et vigtigt fokus ifølge Jørgen Bøytler:
»Vi planlægger partnerskabskonferencer med tre provinser: Tabora provinsen
som udgør Brødrekirken i Vesttanzania, Lake Tanganyika provinsen i og
omkring Kigoma samt Brødrekirken i
Øst-Congo. I Øst-Congo er formålet at
lave en samarbejdsaftale som udgangspunkt for at fortsætte samarbejdet
om sundheds- og udviklingsprojektet
PHC-Congo ved Tanganyikasøen«. En
sådan aftale er afgørende i forhold til
BDMs projektansøgning og yderligere
finansiering fra dansk side.
Skal der ske nogle større ting i 2022,
som I har lyst til at fremhæve?
»BDM har nu otte samarbejdspartnere
og ser frem til forhåbentligt at øge
indsatsen i Burundi, bygge sundheds-

klinikken i Baraka i Øst-Congo færdig
og fortsætte den gode indsats i Sikonge
i Tanzania, hvor Mia og Michael Toldam Korsgård er udsendt. Her står vi
overfor en reetablering af en workshop
(uddannelse af unge, red.) og fortsat
opgradering på hospitalet«, siger Jørgen
Bøytler, der også vender blikket mod
Sydeuropa: »I Brødrekirken i Albanien
håber vi, at Dena Grillo Fortuzi bliver
ordineret som præst i løbet af året, når
hun færdiggør sit teologiske studie«.
Hvilken retning tager BDM det næste
år?
»Vi håber på en fortsat stærk økonomi
med de gode muligheder, det giver
os. Vi har også en forhåbning om en
god udvikling i kirkerne på bagkanten
af Covid-19-pandemiens påvirkninger«, siger Jørgen Bøytler. »BDM vil
fortsætte støtten til bibelskoleelever i
Sumbawanga og Sikonge, hvor er er
stort behov for uddannelse af præster«,
tilføjer Arngeir Langås. »Og så ser vi
frem til, at nye unge volontører igen i
2022 rejser ud med BDM«.
»Der forberedes allerede nu en an-

søgning til en ny fase i PHC-projektet
i Øst-Congo, så sundhedsarbejdet kan
fortsættes ind i nye områder omkring
Tanganyikasøen, og så skal der arbejdes
på at følge op på inklusionsprojektet på
Star Mountain Rehabilitations Center
på Vestbredden i Israel, når projektet
udløber senere i 2022«, siger Jørgen
Bøytler, der sammen med Arngeir Langås sender en stor tak til BDMs venner
og trofaste givere, som de håber også
i 2022 vil udgøre rygraden i BDMs
arbejde.
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Albanien:
Siden begyndelsen af 1990´erne har BDM
støttet den voksende Brødrekirke, som
i dag har menigheder i seks byer. BDM
støtter bl.a. kirkens børne- og ungdomsarbejde, lejre, nødhjælp, maduddeling,
diakonalt arbejde, gudstjenester og
undervisning. Brødremenighedspræst og
BDM-formand Jørgen Bøytler er også den
albanske Brødrekirkes præst og desuden
mentor og teologisk vejleder for lægpræsten Dena Grillo Fortuzi, som studerer
teologi på det lutherske universitet i Betlehem, Pennsylvania i USA.

Albanien

DR Congo

SXC.HU

DR Congo:
I snart to årtier har det forebyggende sundhedsprojekt PHC omkring
Tanganyikasøen været et gennemgående projekt i BDMs arbejde. I dag er
vi primært involveret på Congo-siden i et samarbejde med Brødrekirken i
Øst-Congo.
Udover sundhedsarbejdet støtter vi i DR Congo bl.a. et børnehjem for
forældreløse, grundskoler og Secondary skoler, mission blandt pygmæer,
etablering af sundhedsklinikker samt forkyndelse, undervisning og uddannelse i et partnerskab med Brødrekirken.

Burundi:
I Burundi understøttes uddannelsen af
kirkens evangelister, teologisk uddannelse
af præster og BDM bidrager desuden ved
seminarer for kirkeledere og etablering af
kirker.

Burundi
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Vestbredden, Israel:
Star Mountain er et rehabiliteringscenter og kristent hjælpearbejde, der får
palæstinensiske børn, unge og voksne med handicap i skole, uddannelse og job.
Gennem centerets arbejde støtter BDM integration, inklusion og træning af børn,
unge og kvinder i truede miljøer, bl.a. gennem et omfattende inklusionsarbejde
som modvirker stigmatisering og misbrug af personer med fysiske og psykiske
handicaps i familier, skoler og samfund.

Vestbredden, Israel

Rwanda:
BDM støtter Brødrekirken i Rwanda
med seminarer for præster og kirkeledere samt etablering af kirker og
kirkebygninger.

Rwanda
Tanzania
Tanzania:
Tanzania er landet, hvor BDM ‚altid’ har været. Siden 1922 har vi været til stede
med missionærer og senere volontører, der rejser ud for at gøre en forskel.
Vi arbejder i partnerskab med Brødrekirken i tre kirkeprovinser: Rukwa-provinsen ud fra byerne Sumbawanga og Kipili, provinsen Vest-Tanzania omkring
Tabora og Sikonge samt provinsen Lake Tanganyika ud fra byen Kigoma i den
nordligste del af Tanganyikasøen.
BDMs engagement er vidtforgrenet med bl.a. bådmission til landsbyer, træning
af evangelister, børnehjem og gadebørnsarbejde, hospitalsarbejde, byggeri,
støtte af bibelskoler samt teologisk uddannelse og undervisning af kirkens præster, evangelister og øvrige ledere.
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Af KNUD ELMO KNUDSEN, PENDLERMISSIONÆR

SØEN RUNDT MED
SUNDHEDEN
I 2019 begyndte Brødrekirken i Øst-Congo i samarbejde med BDM og CISU (Civilsamfund i Udvikling) en
ny fase i sundhedsarbejdet (PHC) rundt om Tanganyikasøen.

PHC (Primary Health Care Project eller
på dansk Præventiv Sundheds Projekt)
tog, ligesom mange andre projekter sin
begyndelse i et ønske om at afhjælpe
den nød, som man er vidne til, når
man arbejder under mindre udviklede
samfundsforhold. Steder, hvor man
ofte end ikke kan skimte antydningen
af det, som vi i vort samfund regner
for selvfølgelige basale fornødenheder.
Bevidstheden om at et menneske er
et fysisk og åndeligt individ har, lige
siden evangeliet blev prædiket første
gang, forenet forkyndelse og diakonalt
arbejde til at gå hånd i hånd. For at
kunne være oprigtigt må det ene altid
afføde det andet; i modsætning til vores
rationalistiske tid, hvor tendensen er
selektivt at betragte det individuelt,
som ikke kan adskilles.
Idé opstod i 1990´erne
Tanker om projektet begyndte allerede
i 1990´erne, men der skulle gå mere
en 10 år, før de blev taget op og det
første projekt, efter et par mislykkede
forsøg, kom i gang på en 200 kilometer
lang strækning langs Tanganyikasøen
nord og syd for Kipili. Der var tale om
et samarbejdsprojekt mellem Rukwa
provinsen, BDM og DMRU (nu CKU)

over en femårig periode. Projektet viste
en så markant udvikling i lokalsamfundene, at det blev tildelt endnu fem år.
Samtidig blev det udvidet til også at
omfatte den overfor liggende kyststrækning i DR Congo, der strakte sig
over 380 km, og som var utilgængeligt
fra landsiden.
Overgivet til de lokale
Da projekterne udløb, var der sket
ændringer i DMRUs tildelingspolitik,
hvorfor projektet i DR Congo blev
stoppet, mens det i Tanzania blev tildelt
endnu 18 måneders
tid til at afslutte og
blive overgivet
til videreførelse

under kirken og de lokale myndigheder.
Arbejdet med en fortsættelse af PHC
i DR Congo kom i stand gennem et
samarbejde med CISU (Civilsamfund i
Udvikling), hvor BDM i 2019, efter to
års stilstand, opnåede at kunne videreføre projektet i endnu tre år til stor gavn
for den sundhedsmæssige udvikling i

» En vision om
skridt for skridt
at nå hele vejen
rundt om Tanganyikasøen.
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området. Dette medvirkede til, at Brødrekirken, Moravian Church Eastern
Congo (MCEC), gennem den stadige
kontakt til ministeriet i Provinsen Tanganyika i dag betragtes som en kirke,
der er med til at udvikle landet, hvilket
er af stor betydning både for kirken og
for kommende projekter.
Vision udvikler sig
Op gennem forløbet har BDM udviklet en vision om skridt for skridt at nå
hele vejen rundt om Tanganyikasøen.
Derfor arbejdes der i øjeblikket på at
starte et tilsvarende projekt i området
nord for det nuværende, når det udløber
midt i 2022, så de kompetencer, der
er udviklet hos MCEC og staben på
projektet, kan komme andre til gode og
videreudvikles. Allerede i 2016 blev der
foretaget en rekognoscering af det nye
område, men da der på det tidspunkt
var politiske uroligheder i området, var
resultaterne for ufuldstændige til en
projektansøgning.
Forundersøgelse iværksat
I skrivende stund foretages en fornyet
undersøgelse af forholdene i området, som skal fokusere på de faktuelle
tilstande med hensyn til sundhed og
uddannelse og være basislinje for et
fornyet forsøg på at få et PHC-projekt
i gang. I november mødtes jeg med
deltagerne fra forundersøgelserne
i Sumbawanga, med det formål at
bearbejde de indsamlede data og lave
en grovskitse til det kommende projekt.
Deltagerne var formanden for MCEC,
de daglige ledere af det nuværende

projekt, undertegnede samt indkaldte
konsulenter fra de foregående projekter.
Mere end sundhed
PHC-projekter er meget omfattende
og drejer sig ikke kun om folks fysiske
sundhed, men også om miljø, menneskerettigheder, ansvar og sociale
forpligtelser. Gennem undervisning
under forskellige former opbygges der
langsomt en bevidsthed om årsager til
sygdomme, og hvordan man kan undgå
dem ved en fornuftig brug af de ressourcer, omgivelserne stiller til rådighed. Samtidig sættes der fokus på folks
retsbevidsthed og deres ansvar over
for det omgivende samfund, hvilket er
en stor udfordring i diktatoriske lande,
hvor korruption og manglende ansvar
ofte sætter dagsordenen.
Derfor er det i høj grad tale om en
balancegang mellem de lokale ledere
og befolkningen, hvor PHC skal kunne
operere på begge sider og formidle den
manglende kontakt på en positiv måde.
Det gøres gennem undervisning af de
lokale komiteer, som opbygges til at
turde tage beslutninger og ansvar på
demokratisk vis til udvikling af lokalsamfundet.

Lokale komitéer vigtige
Det er en meget afgørende proces for
om projektet lykkes, da disse komiteers
styrke bliver fundamentet for fortsat
udvikling. Når dette er gjort tages der
kontakt til de højere myndigheder, som
inviteres til evaluerings- og planlægningsmøder i de lokale miljøer med
det sigte at skabe en direkte kontakt.
Mange af disse distriktschefer har
aldrig besøgt lokalområderne og kender
kun periferisk, de problemer folk står
med fra medarbejdernes rapporter.
Ved disse møder sættes der ansigter
på og anonymiteten forsvinder – lige
pludselig er folk ikke længere blot tal
på et ark, men er blevet forvandlede til
levende mennesker, hvilket for de fleste
chefer medfører en ændring i positiv
retning.
Den omstændighed, at PHC ikke sætter skel mellem forskellige trosopfattelser, hverken hos de lokale eller ansatte,
nyder stor respekt, hvorfor det heller
ikke betragtes som noget påtvunget, at
der ofte er en præst eller evangelist med
i gruppen til støtte for de menigheder,
der opstår i kølvandet.
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HOLISTISK MISSION
Frans af Assisi skal have sagt: »Prædik evangeliet. Om
nødvendigt brug ord«. Der er en dyb indsigt i disse ord,
for eksempel det at vi også forkynder med vore handlinger.
Ja, måske er det ikke bare kristne, som
forkynder med vores handlinger, men
alle mennesker udtrykker vel mange af
deres værdier igennem de handlingsmønstre, man nu mere eller mindre
bevidst har.
Hvis man er meget skarpsynet, kan
man måske også tolke Frans’ ord som
en slags polemik mod den snaksalige
mission; den med forkyndere og bibel
og bøger og snak. Men i stedet for at se
på ord og handling som modsætninger,
så ser en holistisk tænkning ord og
handling som dele af en større helhed.
Ja, for ordet »holistisk« betyder noget
med »hel«, og måske har vi brug for en
mere holistisk tænkning om tingene?
Nødvendige ord og handling
Missionens praksis har altid været ho-

listisk. Jesus forkyndte Guds rige med
ord, og han henviste til hellige skrifter.
Men han gjorde også syge raske som en
helt konkret handling. Paulus fortsatte
med forkyndelsen i ord, men var også
praktisk; for eksempel satte han også
indsamlingsaktioner i gang, til fordel
for menigheder med brug for det.
I kirkens lange historie har vi kombineret ord og handling. I Danmark, som
så mange andre steder, blev de første
hospitaler etableret af kirkerne, men
også de første skoler. Hospitalernes
budskab var: »Jesus har omsorg for
hele mennesket, herunder naturligvis
også kroppen«. Skolernes budskab var:
»Jesus er sandheden. Søg sandheden,
så finder I Jesus«. Og hver søndag
blev evangeliet udlagt i kirkerne. Her
blev kirkens praksis forklaret, men det
var ikke »blot« ord, for det at tale og
fortolke tilværelsen er såmænd også en
handling! Filosoffen Habermas taler om
»talehandling«. At bruge ord i kirken
er hverken kedeligt eller statisk, men
nødvendigt og dynamisk.
Udfolder sig i BDMs historie
I BDMs historie i Tanzania ser vi det
samme billede som i Danmark: Hospitaler, skoler og kirker blev etableret fra
første stund. Vi har haft missionærer
udsendt med forskellige opgaver fra
tidligt i 1900-tallet. Der har været læger
og sygeplejersker til sundhedsarbejdet,
der har været lærere og volontører i
gang i skolerne, og der har været præ-

ster og bygningskonstruktører i gang,
for at et levende kirkeliv skulle kunne
udfolde sig.
BDMs tre »ben« hedder undervisning,

» Hospitaler,
skoler og kirker
blev etableret
fra første stund
diakoni og forkyndelse. Vi genkender
institutionerne skole, hospital og kirke
bagved de ord. Det hele har udfoldet sig
kreativt i mange år: Sundhedsarbejdet
er ikke kun hospitaler, men også det
forebyggende sundhedsarbejde, som
BDM har været central i i mange år,
både i Tanzania og Congo. Forkyndelsen er ikke kun i kirkebygningerne,
men også udendørs i landsbyer langs
Tanganyikasøen man kun kan nå frem
til ved hjælp af båd. Ja, bådmission fra
Kipili har spillet en stor rolle i BDMs
arbejde i efterhånden mange år.
Over alle grænser
Dette udadvendte aspekt i missionen
peger på endnu en vigtig ting, nemlig at
i mission ønsker man at »overskride«
grænser i ordets bedste forstand: Ikke
såre eller krænke, men række evange-
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» I mission ønsker
man at »overskride«
grænser i ordets
bedste forstand

liet som en gave til dem, der nu vil tage
imod. Grænserne kan være geografiske,
sociale, religiøse, kulturelle, psykologiske eller andet. Evangeliet åbner for en
større virkelighed: De skamfulde oplever, at de er set og elsket alligevel, og at
deres synder allerede er sonet ved Jesu
offerdød på korset. Responsen bliver
som i Brødrekirkens motto: »Lammet
har sejret, lad os følge ham«.
Bringe Guds rige nær
Når man så følger Jesus, deltager man

også i samme mission som ham, nemlig
at bringe Guds rige nær. Når missionen
er holistisk, er den også åben for andre
udtryk: Evangeliet kan man dele eller
aflæse i kunst, i samtaler, i symboler.
Kirken kan følge i Jesu fodspor ved
at tale de undertryktes sag. På engelsk
kalder man det for advocacy, på dansk
»fortalervirksomhed«. Kirken kan også
følge i Jesu fodspor ved at være i dialog
med mennesker fra andre religioner, ligesom Jesus var i dialog med den samaritanske kvinde. Ja, dialog var vigtigt i
de otte år jeg var missionær på Zanzibar
med kristne-muslimske relationer som
hovedopgave.
Jeg forkyndte i kirkerne på søndagene,
men anså også det kirkelige samarbejde
med muslimer for fred, som jeg deltog
i, som et kristent vidnesbyrd. Bibelske
begrundelser fandt jeg mange af: »Sa-

lige er dem, der skaber fred« og »elsk
jeres fjender«.
I himlen og på jorden
Hvad vil holistisk mission sige i dag, i
Danmark, i Tanzania, og andre steder,
hvor BDM er aktivt til stede? Mission
har altid haft en kerne af at ville bringe
Guds rige nær og dele evangeliet. Men
hvordan det gøres, har også været
påvirket af de sammenhænge, man nu
er en del af. Disse vilkår har medført, at
mission altid har kaldt på Jesu efterfølgeres trofasthed, forestillingsevner og
samarbejdsvilje.
Målet er altid frelse, og vi forstår også
frelse holistisk, »i himlen, således også
på jorden«. Det vi ser for os i himlen,
ønsker vi også at se tegn på, her på
jorden.

10

BDMNYT
4/2021

AF MARTIN HØJGAARD JENSEN, INFORMATIONSMEDARBEJDER

BDM S MISSIONÆRER
OG FORMAND TIL
RUKWA SYNODE
Sidst i september blev der afholdt synode i Rukwa provinsen, hvor BDM er til stede i byerne Kipili og Sumbawanga. Hvert fjerde år vælges kirkens ledere og fælles
anliggender besluttes.
Som Brødrekirkens Unity Board Administrator var BDMs formand Jørgen
Bøytler at finde blandt de godt 200 deltagere. Også Kipili-missionærer Janice
Leung og Mads Refshauge Jakobsen var
inviteret med. Desuden deltog formænd
og biskopper fra de øvrige provinser i
Brødrekirken i Tanzania sammen med
provinsens egne delegerede.
Privilegeret at deltage
»Vi føler os privilegerede over at være
med til synoden. Vi lærte mere om både
kirken og kulturen«, siger Janice Leung
Jakobsen. Indledningsvis blev der på
synoden set tilbage på de beslutninger,
som blev truffet på den seneste synode i
2017. Dernæst blev kursen for dette års

Jørgen Bøytler (th) og den genvalgte formand
Rev. Erord Rupia Simae i Rukwa provinsen.

synode sat, og diskuteret i mindre grupper og i den store forsamling. Der blev
også delt beretninger fra kirkens projekter og forskellige afdelinger, rapporterer
Janice Jakobsen fra synoden.
Genvalg af formand
Ved valget til kirkens ledelse blev
formand Rev. Erord Rupia Simae genvalgt. »Simae var formand, da Janice
og Mads Jakobsen ankom til Kipili i
2018, så samarbejdet kan nu fortsætte
de kommende fire år«, siger Jørgen
Bøylter. Som næstformand blev Rev
Anosisye Kabuje Mwaikole valgt, mens
Rev. Emmanuel Leson Simpanzye blev
udpeget til generalsekretær.
Ved synoder i Brødrekirken vælges
medlemmerne til kirkeprovinsens bestyrelse og lederposter blandt valgbare
såkaldte presbytere (indviede præster,
red.) og suppleres desuden med lægfolk.
»Det sker i en demokratisk proces ud fra
fastlagte valgprocedurer«, siger Jørgen
Bøytler. I Rukwa provinsen var der i år
hele 211 stemmeberettigede deltagere.
Præster og ansatte i pensionsordning
En af de større beslutninger, som tiltrak
sig opmærksomheden, var vedtagelsen

af en aftale, der betyder at alle præster
og kirkeansatte fremover skal meldes ind
i »National Social Security Fund«. En
national pensionsordning som skal sikre
dem en rimelig pension i fremtiden. Pensionsspørgsmålet har i flere år været en
stor økonomisk udfordring for Rukwa,
som BDM har bidraget til at afhjælpe.

SYNODE I VESTTANZANIA
Også i Tabora provinsen, Brødrekirken i Vest-Tanzania, blev der i efteråret holdt synoden i byen Mwanza.
Her blev Ps. Mtunda valgt som ny
formand efter Rev. Ezekiel Yonah,
som for to år siden blev bispeindviet,
og derfor havde valgt at trække sig
fra et genvalg. »Valget viser en stabilitet i provinsen, som vi glæder os
over i BDM«, siger Jørgen Bøytler
som uddyber: »De har fået en ny
god formand, mens næstformand og
generalsekretær og flere bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Det
er vigtigt for vores samarbejde, at
demokratiet fungerer og bruges på en
god måde«.
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LÆNGERE UD SAMMEN

Præsentation af BDMs medarbejdere i 2021
Bestyrelse
Jørgen Bøytler
F. 13/5 1957
Cand. teol., Ph.d.
Præst i Brødremenigheden
Unity Board Administrator
Medlem af BDMs bestyrelse 2007
Formand 2010
BDMs forretningudvalg

Anna Øster Blenner Svennesen
F. 15/7 1955
Lærer
Indtrådt i BDMs bestyrelse august 2021

Marcus Gosvig Mørch
F. 3/8 1999
Studerende
Indtrådt i BDMs bestyrelse oktober 2021

Rakel Hauge Hoffmann
F. 27/10 1990
Sygeplejerske
Medlem af BDMs bestyrelse 2017
Fratrådt oktober 2021

Helene Kierkegaard Petersen
F. 18/10 1987
Læge
Medlem af BDMs bestyrelse 2019
Næstformand 2020
BDMs forretningsudvalg

Christian Aagaard
F. 30/5 1949
Buisness Controller
Medlem af BDMs bestyrelse 2011
Kasserer 2012
BDMs forretningsudvalg

Steen Frøjk Søvndal
F. 11/12 1968
Sognepræst
Medlem af BDMs bestyrelse 2020

Jytte Schmidt
F. 9/4 1952
Bankassistent
Medlem af BDMs bestyrelse 2010
Fratrådt august 2021
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Sekretariat
Arngeir Langås
F. 4/3 1970
Cand.theol., Ph.d. missionsteologi
Generalsekretær 2021

Jens Peter Rejkjær
F. 4/2 1955
Cand.pæd., M.A. Com.
General- og missionssekretær 2014
Fratrådt september 2021

Palle Byg
F. 4/10 1958
Linjeofficer
Økonomimedarbejder 2020

Martin Højgaard Jensen
F. 7/5 1976
Teologiske studier,
Diplom i Ledelse
Indsamling og information 2019

Øvrige medarbejdere

Erik Baun
F. 2/5 1948
Cand. theol.
Stjernesalg
Emma Nørgård Kristoffersen
F. 28/8 1997
Studerende
Ungdomssekretær 2021

Rebekka Brødsgaard Knudsen
F. 4/2 1997
Studerende
Ungdomssekretær 2021

Christina Vejen Knudsen
F. 7/11 1995
Studerende
Ungdomssekretær 2018
Fratrådt februar 2021

Formand
BDMs Unge
Tobias Laulund Sørensen
F. 6/9 1997
Gartnerelev
Formand BDMs Unge 2020

Tine Elmelund Christensen
F. 16/4 1994
Studerende
Ungdomssekretær 2018
Fratrådt oktober 2021
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Missionærer
Mia Toldam Korsgård
F. 11/5 1982
Sociolog
Michael Toldam Korsgård
F. 4/4 1981
Arkitekt
Børn: Halfdan (2009), Vilfred (2011)
og Eskil (2016)
Udsendt til Sikonge 2021

Knud Elmo Knudsen
F. 3/8 1950
Lærer
Udsendt til Kipili 1999
Pendlermissionær 2018

Janice Leung Jakobsen
F. 18/1 1994
Bachelor i geografi
Diploma i bibelske og interkulturelle studier
Mads Refshauge Jakobsen
F. 31/12 1993
Diploma i bibelske og interkulturelle studier
Udsendt til Kipili 2018
Rasmus Kjær Jensen
F. 23/12 1988
Landbrugsmekaniker og diakon
Udsendt til Kigoma 2020
Fratrådt juni 2021
Missionæradresse:

Volontører
Heidi Linde Pedersen
Hjemby: Skjern
F. 14/8 1999
Kipili
Udsendt: Forår 2021

Jonas Skifter Laulund
Hjemby: Kibæk
F. 22/6 1998
Kipili
Udsendt: Forår 2021

Julie Skjold Hedegaard
Hjemby: Horsens
F. 21/10 1999
Kipili
Udsendt: Forår 2021

Kipili: Janice & Mads Jakobsen
Kipili Boatmission, P.O. Box 378, Sumbawanga. Tanzania
mrj@bdm-dk.dk / jlj@bdm-dk.dk
Sikonge: Mia og Michael Toldam Korsgård
P.O. Box 37, Sikonge, Tabora region. Tanzania
mia@bdm-dk.dk / mtk@bdm-dk.dk

Mads Gram Sørensen
Hjemby: Kibæk
F. 5/11 1998
Kipili
Udsendt: Forår 2021

Kathrine Hagelskjær
Hjemby: Skjern
F. 16/7 2000
Peters House
Udsendt: Forår 2021
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Volontører
Liane Skovholm Plaugborg
Hjemby: Skjern
F. 16/8 2000
Peters House
Udsendt: Forår 2021

Linnea Brinkmann Thomasen
Hjemby: Aabybro
F. 17/7 2001
Sikonge
Udsendt: Forår/efterår 2021

Anna Amalia Martens Korsgård Larsen
Hjemby: Thisted
F. 30/8 1998
Sikonge
Udsendt: Efterår 2021

Peter Højberg Himmelstrup
Hjemby: Thisted
F. 1/7 1995
Sikonge
Udsendt: Efterår 2021

Silje Rønne Schmidt
Hjemby: Tarm
F. 21/3 2001
Kipili
Udsendt: Efterår 2021
Maja Bæk Christensen
Hjemby: Skjern
F. 20/8 2001
Kipili
Udsendt: Efterår 2021

Frederik Vindum Ørskov
Hjemby: Aarhus
F. 9/8 1995
Sikonge
Udsendt: Forår 2021

Christina Vejen Knudsen
Hjemby: Aarhus
F. 7/11 1995
Sikonge
Udsendt: Forår/efterår 2021

Celia Skov Skjerning
Hjemby: Måløv
F. 30/11 2000
Peter House
Udsendt: Efterår 2021

Signe Arberg Kruse
Hjemby: Børkop
F. 19/4 2000
Peter House
Udsendt: Efterår 2021

Emma Gunilla Skov
Hjemby: Tisvildeleje
F. 4/3 2000
Peter House
Udsendt: Efterår 2021

Linette Amby Helgesen
Hjemby: Lindved
F. 12/5 2000
Peter House
Udsendt: Efterår 2021
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Giv liv til deres drømme
Hvert år sender vi danske unge ud som
volontører. Her møder de tanzanianske
børn i øjenhøjde og mærker, at de kan
gøre en forskel for børn og unge. Børn,
der har store drømme som alle andre
børn, men kun har få muligheder for at
skabe sig et godt liv.
Du kan være med til at give liv til
drømmene hos børn som Zitha og Agatha
med en testamentarisk gave til Brødremenighedens Danske Mission (BDM).
Som almenvelgørende organisation
er vi fritaget for boafgift. Dine penge
går ubeskåret til at sikre skolegang,

sundhed, omsorg og forkyndelse for
afrikanske børn og unge.
Samme mission i en forandret verden
Siden 1843 har BDM hjulpet mennesker i nød, forbedret fattiges levevilkår
og præsenteret den kristne tro på steder,
hvor ingen eller kun få andre når frem.
Ved at betænke BDM i dit testamente
muliggør du, at vi fortsat kan være til
stede. Vi bringer håb og tro til mennesker i Tanzania, DR Congo, Burundi,
Rwanda, Albanien og på Vestbredden i
Israel.

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Du kan give livet videre
Et testamente sikrer, at arven fordeles
efter dit hjerte og dine ønsker. Du kan
derfor vælge at indsætte såvel slægtninge som organisationer som arving.
Vælger du at betænke BDM i dit testamente, yder vi gratis juridisk bistand og
rådgivning ved udformningen.
Kontakt os på tlf. 3529 4820 for en
uforpligtende samtale. Eller e-mail
bdm@bdm-dk.dk og hør mere.
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AF JANICE LEUNG OG MADS REFSHAUGE JAKOBSEN, MISSIONÆRER

VORES TREDJE
ÅR I KIPILI
Janice og Mads Jakobsen reflekterer over år 3 som udsendte missionærer i Tanzania. De næste fire måneder
er de på hjemmeophold i Danmark og Hong Kong.

Det siges, at et rigtigt kulturchok kan
opleves som lidt af en rutsjebanetur. I
den første tid er mødet med en anden
kultur lidt som bryllupsrejsens skønne
»hvedebrødsdage«, derefter må man
videre til et lavpunkt med tvivl og
modstand, inden det igen går op ad og
fremad med tilpasning og genoprettelse.
Et billede som ganske godt beskriver
vores første tre år i Tanzania.
Da vi i september 2018 ankom og
begyndte at lære Swahili i Iringa, fandt

vi ud af, at mange tidligere missionærer, som havde opholdt sig i Tanzania i
mange år, nåede til et lavpunkt i løbet
af deres andet år. Det fik dem dog ikke
til straks at pakke deres ting og rejse
modløse hjem i frustration. Ved Guds
nåde fortsatte de, omstillede sig og
blomstrede op igen efter op- og nedture
i rutsjebanen. Guds nåde bevarede også
os i et udfordrende år 2020 og førte os
igennem til et langt mere frugtbart år i
2021.

Forvandlingen
Året begyndte med en renovering af
missionsstationen i Kipili. De fleste
værelser stod med beskidte vægge og
afskallet maling, nogle med utætte lofter og andre umøblerede. Under Mads´
ledelse og med hjælp fra volontører
fik lokale håndværkere i samarbejde
med snedkereleverne fra Sumbawanga
forvandlet de triste værelser til lyse og
indbydende rum og nu også med elektricitet og rindende vand.
De renoverede også køkkenet, så
vi nu kan beværte op til 60 personer
til spisning på en gang. Da nogle af
håndværkerne havde det med indimellem at holde spontane »fridage« blev
den allersidste etape af renoveringen
først færdiggjort på selve dagen, hvor
de første seminarer skulle afholdes og
deltagerne ankom. Ved Guds nåde kom
vi dog i mål til tiden.
Seminarer
Vores første gæster fik lov at nyde de
komfortable værelser, men tog også
helhjertet imod undervisningen fra
os og vores team af evangelister. Vi
afholdte seminarer for hver af de fem
sogne, som vi arbejder med, og bød
kirkeledere fra 26 menigheder langs
Tanganyikasøen velkomne.
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I smågrupper udforskede vi emnet:
»Hvem er Jesus?«. To gæstetalere fra
kirkens regionale kontor underviste i
åndeligt lederskab og i Brødrekirkens
identitet og historie. Seminariegæsterne
var så optaget af, hvad de havde lært,
at endda vores naboer kunne høre
dem diskutere det på deres værelser
om aftenen. Vi beder om, at Gud må
bruge disse seminarer til at udruste og
opbygge lederne.
Morgenbøn
På seminarne begyndte vi hver morgen
med bøn i stilhed i 20-35 minutter. I
begyndelsen synes de fleste deltagere,
at det var vanskeligt at være stille i
denne mod-kulturelle øvelse. Nogle
faldt sågar i søvn, men som dagene
gik modtog flere af os ord og billeder
fra Gud. Mange blev opmuntret over
at lære, at bøn kan være en to-vejskommunikation, og at Jesus selv ofte
brugte tid alene med sin Far. Ved Guds
nåde blev dette derfor en mulighed for
at få tættere forhold til ham, og gav os
samtidig en dybere samhørighed med
vores brødre og søstre rundt om søen.
Drama queens på bådtur
Efter ledernes besøg hos os, drog vi
afsted for at besøgte menighederne,
som vi også gjorde det i vores første
og andet år her i Tanzania, og som de
tidligere missionærer har gjort igennem
de sidste 20 år. Udover den sædvanlige
udendørs forkyndelse, uddrivelse af
dæmoner og fremvisning af Jesus-filmen på storskærm, underviste vi i Jesu
lignelser igennem bibelstudie og drama.
Forståelig nok var nogle af evangelisterne bekymrede for, om de ville blive

» Når vi ser tilbage, føler vi os
priviligerede
over at være en
del af Guds mission

til grin, men det blev hurtigt tydeligt for
os, at der kom et stort udbytte ud af at
undervise gennem dramastykker.
Krydret med salt
De sidste par år har der altid været
nogle, som enten ikke deltog aktivt i
deres grupper eller undskyldte sig med
at de var dårligt seende eller analfabetisme, mens andre simpelthen var for
generte til at sige noget. I år var alle
aktivt deltagende. Efter dramastykkerne
kunne alle huske lignelserne og de
fleste forstod meningen bag dem.
Det betød at evangelisterne efterhånden fandt lysten og glæden ved at spille
dramastykkerne og til sidst gik ind i
det med liv og sjæl ved at lave sjove
kostumer og rekvisitter. Vi gennemgik
bibelstudier og opførte udendørs drama
i mange byer, og det tiltrak mange ikkekirkevante deltagere. Med Guds hjælp
var der mange, der nød at lære nyt på
denne måde og sagde: »I har krydret det
med salt. Undervisningen er bedre end
de foregående år!«
Ved nåden
Vi nærmer os afslutningen på vores første periode udsendt af BDM. Når vi ser
tilbage, føler vi os privilegerede over at
være en del af Guds mission. Vi siger

ham tak for at have gjort det muligt for
os at komme igennem frustrationerne
og tilpasse os på rutsjebaneturen.
Vi glæder os over det fantastiske team
af evangelister og er taknemmelige til
Gud for de gentagende gange han har
løst de problemer, der har været med
vores opholds- og arbejdstilladelse,
helbredt os fra malaria og andre sygdomme og givet os ny energi på trods
af søvnløse nætter. Al ære til vores
Gud, som er nådig og almægtig, og tak
til alle jer, der bærer os i forbøn.

MØD JANICE OG MADS
I december 2021 og februar 2022
holder Janice og Mads møder rundt
om i Danmark. De ankommer den
6. november og tilbringer jul og
nytår her. Først i januar rejser de til
London, hvor de bl.a. besøger den
kinesiske kirke. I februar har de
flere møder i Danmark, inden turen i
marts går til Hong Kong med besøg
hos Janices familie og kirke. Sidst i
marts ankommer de igen til Tanzania.
Se deres møder i kalenderen på
www.bdm-dk.dk
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AF MARTIN HØJGAARD JENSEN, INFORMATIONSMEDARBEJDER

I august rejste Robert Strandgaard Andersen ud som korttidsmissionæ
gelister i Tanzania. BDMnyt bringer highlights fra en intens rundrejse
hvor BDM har partnerskaber med Brødrekirken.
Han er en passioneret præst i fredelige
Hjordkær i Sønderjylland, men Tanzania ’gik i blodet’ på sognepræst Robert
Strandgaard Andersen allerede tilbage
i 2005. Dengang var han sammen med
sin hustru Britta udsendt som missionærer for BDM med

undervisning og forkyndelse som hovedopgaver. Med støtte fra Haderslevs
stifts projekt »Præster uden grænser«
vendte han dette efterår tilbage til startstedet med en klar

Uge 1: Dar es Sa
laam
»Så er vi i gang:
To dages seminar
med godt 50
præster og andre
medarbejdere fra
den lutherske
kirke i det sydlig
e provsti i Dar es
Salaam. Seminaret blev afhold
t på et katolsk ka
rmeliterkloster.
Mit swahili puds
es af, og jeg er im
poneret over
kirkens arbejde.
De har mange an
sat til at tage sig
af kvinder, børn
og andre indsatso
mråder.
Der er præster i
sognene, evange
lister i annekssogne, der er
under opbygning,
og kirke &
kulturmedarbejd
ere ansat i alle m
enighederne.
Gudstjenesterne
er flotte med fant
astisk sang og
gode ritualer. M
ange af salmerne
er på de samme
melodier som vo
res…
… Nu er jeg klar
til gudstjeneste i
morgen kl.
7. Hvorfor vente
til 10.30, når man
kan komme
tidligt i gang«?

mission: at undervise, prædike og selv
lære af de hurtigt voksende kirker i
Tanzania.

Uge 3: Tabora
under»10 dage i Tabora. Jeg har
e på
vist eller prædiket alle dag
nemlig
jeg
fik
r
He
.
ste
nær den sid
ikke til
malaria, så kræfterne var
!
mere. Medicin er min ven
70
ng
kri
om
t
vis
der
Jeg har un
e
dag
tre
i
ner
ko
es
der
præster og
bedere
samt kvinder, unge og for
er to
hv
i
er
hed
nig
fra byens me
adistr
hed
nig
me
dre
dage. En brø
hedstion er et symbolsk kærlig
med alle
måltid, så det har vi delt
sodavand.
grupperne med kage og
ldent.
Kage får de kun meget sjæ
pper:
De unge er opdelt i to gru
og dem,
dem der får uddannelse
or store
der ikke gør. De står overf
udfordringer«.

Uge 5: Sikonge
»Glade elever på bibelskolen
Lusangi i Sikonge har modtaget
en boggave fra Danmark. For
mange af dem er det deres første
bøger. I 2005 og 2006 boede vi
i Sikonge. Dengang i en lille by
uden telefon og 80 kilometer
grusvej syd for Tabora. Nu er der
både telefon og asfalt på vejen.
Her ligger bibelskolen Lusangi,
hvor der uddannes evangelister til
de mange små menigheder uden
mulighed for en præst på fuld tid.
Her bor gamle venner. To dage
af undervisningen gik med mine
skavanker (sygdom), men så kom
vi i gang«.
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ær. I tre måneder underviste han præster og evane med besøg i tre kirkeprovinser,

Uge 8: Kigoma
»Urambo og Kasulu, provstier i hver
sin ende af Kigoma stift. Her er 400 km
fra øst til vest. Det ene provsti strækker
sig over 700 km fra nord til syd. Det er
længere end fra Hjordkær til Bruxelles.
Noget større end Danmark. Så vi får
kørt nogle kilometer. Og mødt nogle
mennesker, undervist og lært meget.
Ibambo, Ichemba, Ulyankulu,
Mwendakulima og Kailua. Byer, jeg
har besøgt de seneste dage. Det er langt
ude på landet, men det er også hjem for
mange små brødremenigheder. I 1897
kom de første missionærer til Ulyankulu. De måtte rejse andre steder hen,
da ingen blev døbt. Først da de kom
igen senere blev de første døbt. Nu er
der kirker og skoler og hospitaler. Her
møder jeg præster og evangelister, som
næsten uden løn driver de mange små
menigheder. Hvor er det en stor ære for
mig at få tid sammen med dem«!

Uge 10: Kipili
»Vi holder fire dages sem
inar i Kipili på missionsst
ationen, hvor
Janice og Mads Refshaug
e Jakobsen er værter. De
t var programsat
til to dage, men vi forlæn
gede til fire, så vi fik god
tid til dialog og at
svare på spørgsmål. Kipil
i er en del af et provsti me
d 60 præster og
evangelister i Vesttanzania
. 51 af dem deltog. Vi ud
delte igen bogpakker, sponsoreret af go
de folk fra Hjordkær og
rundt omkring«.

Et budskab om nåden
Oplæring og undervisning i evangeliskluthersk kristendom var emnet på de
mange seminarer rundt om i Tanzania.
Negativ påvirkning fra selvbestaltede
apostle og profeter, lovisk forkyndelse
og dilemmaer om kirketugt i moralske
spørgsmål er nogle af de store udfordringer for menighederne.
Et budskab om nåde og tilgivelse og
en indføring i troens fundament, »at stå
i nåden og være i Kristus«, var derfor
blandt de udvalgte emner på seminarerne.

»Her skal jeg være«
Mødet med en ung evangelist i Kipili
gjorde indtryk på Robert: »Sammen
med Janice og Mads kommer vi frem
til en landsby, hvor en ung evangelist
skal bo og begynde tjenesten. Menigheden tæller kun 7 (!) medlemmer, og
det ser ud som et håbløst sted at starte
op. De er overhovedet ikke forberedt på
at modtage deres nye evangelist, men
han er fast indstillet på at tage handsken
op alligevel og siger ukueligt: »Her
skal jeg være, for Gud har kaldet mig
hertil«.
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VOLONTØRLIVET 2021:
MØDET MED TANZANIA
Hele 10 unge danske volontører er lige nu i Tanzania udsendt
af BDM. Her deler de deres første indtryk af mødet med den
tanzanianske kultur, børnene og deres volontøropgaver.

Starten som lærere i Sikonge
Vi har i skrivende stund været i Sikonge i lidt over to uger. Vi er blevet
taget rigtig godt i mod af familien Toldam Korsgård og af de to volontører, Christina og Linnea, som siden februar har været hernede for
at passe Eskild, familiens yngste søn. Drengene, Halfdan og Vilfred,
som vi er hernede for at undervise, er vi begyndt at kende rigtig godt.
Skolegangen er nu startet, og vi skal lige ind i rytmen og finde ud, af
hvor drengene er fagligt.
Drengenes tidligere lærer, Frederik, har vi snakket med og prøvet at
lære fra hans erfaringer. Vi prøver også at lære af Den grønne friskole,
som Halfdan og Vilfred kommer fra i Danmark. Her bliver der lagt stor
vægt på projektlære, hvilket vi håber at kunne inkorporere lidt i vores
tanzaniske version af skole. I sidste uge havde vi projektet ‘Tanzania’,
hvor vi blandt andet tegnede Tanzania og Danmark i samme målestok,
for at se hvor stort et land vi egentlig er i. I denne uge skal vi lære om
dyrelivet og måske undersøge et af de lokale stammefolk lidt nærmere.
Udover undervisningen har der været rigtig mange ting, vi skal
vænne os til: Sproget, kulturen, klimaet og vores nye hjem og hverdag.
Vi har vænnet os til at have en ‘mama’, der laver mad til os og vasker
vores tøj, og at elektricitet og vand er noget, der kommer og går. Man
kan vist godt sige vi har været trætte de første to uger, men vi er rigtig
glade for at være i Sikonge. De lokale er helt vildt søde, de hilser og
smiler og hjælper os med at svare på swahili. Vi føler os trygge og kan
ikke vente med at få lært sproget helt, så vi rigtig kan blive en del af
lokalsamfundet.
Af Peter Højberg Himmelstrup og
Anna Amalia Martens Korsgård Larsen
Lærervolontører i Sikonge

Tanker fra
Sikonge
Mens det i Danmark bliver koldere og koldere
og de store vinterjakker bliver hevet frem,
går det den helt modsatte vej her i Sikonge.
Varmen er i dén grad over os - nogle dage når
temperaturen helt op på 37 grader! Varmen
afholder dog ikke hverdagen fra at gå sin
dejlige gang, om end det foregår i et lidt langsommere tempo. Dagene går med pasning af
missionærparrets dejlige drenge og leg og pjat
med de skønne børn nede i den lokale Cheke
Chea.
Om eftermiddagen tager vi ofte en tur på
markedet. Selvom man blot skal ned og købe
en pose gulerødder, kan det ofte tage os på den
gode side af en time at gå den korte vej, da vi
er omringet af en masse gode mennesker, som
vi ofte lige må stoppe op og hilse på. Der er en
skøn, rolig stemning, og vi nyder det simpelthen så meget. Vi føler os utrolig velsignet her i
Sikonge og nyder vores ophold i fulde drag.
Af Christina Vejen Knudsen og
Linnea Brinkmann Thomasen
Volontører i Sikonge
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Relationer på børnehjemmet Peter’s House
Mødet med børnene på Peter’s House har været over al forventning. Allerede den dag vi ankom, blev vi mødt af søde og
imødekommende børn, som var enormt snaksalige og ivrige
for at lære os at kende. Det var dog udfordrende i starten, da
sprogbarrieren og det at skulle opbygge nye relationer var meget
energikrævende. Men vi lærte også, at man kan sige meget med
fagter og kropssprog.
Man kan mærke, at børnene er vant til at have volontører, og
de er derfor gode til at forklare sig og hjælpe, hvis der er noget,
man ikke forstår. Vi oplever hver dag, at børnene åbner sig mere
op, og vi lærer dem bedre at kende. Vi mærker derfor også, at
relationerne bliver mere naturlige i takt med, at vi tilbringer
mere tid med dem. Latter fylder meget i relationerne til børnene, da de altid er klar med en joke eller en sjov kommentar.
Det er skønt at mærke glæden hos børnene, og at de trives her
på Peter’s House. Man kan mærke, at de holder af hinanden og
hjælper hinanden som én stor familie. Vi ser frem til mange flere
hyggelige stunder og gode snakke med børnene.
Af Linette Amby Helgesen, Emma Gunilla Skov,
Celia Skov Skjerning og Signe Arberg Kruse
Volontører på Peter’s House i Sumbawanga

Mødet med livet i en
landsby
Vi har boet i Kipili i omkring en måned, og er ved at være faldet
godt på plads. Det er vildt at tænke på, hvad vi har lært allerede
på så kort tid: mange nye bekendtskaber, et nyt sprog og en ny
hverdag i en landsby. Vi har mødt den tanzaniske kultur, som
både giver mange smil, men som også prøver vores tålmodighed
engang i mellem.
Vores opstart i Cheke Chea (førskole) har testet vores omstillingsparathed, da vi hurtigt blev overdraget meget ansvar. Det er
både sjovt og spændende at blive udfordret i sit arbejde, og dag
for dag blive klogere på, hvad Guds opgaver er til os her i Kipili.
Børneklub med byens børn har været en stor succes. Det er
skønt at opleve, at børnene allerede kender de kristne børnesange.
Det vidner om, at arbejdet giver mening, ikke kun mens vi er her,
men også i fremtiden. Vi føler os i trygge hænder og glæder os
til at se, hvad fremtiden bringer. Tak til jer, der beder for vores
arbejde og den tid, vi er her.
Af Silje Rønne Schmidt og
Maja Bæk Christensen
Volontører i Kipili
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GUDS ORD TIL HVER DAG
Løsensbogen 2022
»Jesus Kristus siger: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.«
Johannesevangeliet 6,37
Årsløsen 2021

Pris 99,95

Løsensbogen indeholder til hver dag et løsensord
fra Det Gamle Testamente og en læretekst fra Det
Nye Testamente. Der er hver dag også et vers fra
salmebogen. Det er en lille bog, som er god at have
med sig overalt. Løsensordene udtrækkes i Herrnhut. Løsensbogen udgives på godt 40 sprog, og den
bruges over hele verden.

HUSANDAGTSKALENDEREN
Andagtsbogen er bygget op som en
kalender, så du hver dag kan rive
en side ud og læse dagens andagtsstykke. Bibelteksterne er udvalgt af
Brødremenigheden, og andagtsstykkerne er skrevet af 365 forskellige
mennesker fra det kirkelige landskab.

KNUD ELMO
TILBAGE I KIPILI
Fra nytår er pendlermissionær Knud Elmo Knudsen igen at
finde i Kipili, hvor han frem til 2017 var udstationeret som missionær. Knud rejser til Tanzania igen i januar for at være mentor for det næste volontørhold og ”vikar” på missionsstationen i
Kipili, mens Janice og Mads Jakobsen er på ophold i Danmark
og Hong Kong frem til slutningen af marts.

ÅRSBERETNINGER
FRA MISSIONSFEST
Ved BDMs missionsfest i august var der nyt om BDMs udvikling i året 2021. Læs årsberetninger og regnskab på
www.bdm-dk.dk/omos/mere-om-bdm

BDM BUTIKKEN FRA
A TIL C
Pris 229,95

»At komme til Jesus er, som når et træ bliver podet.
Der sker noget nyt i og med, at Jesus forener sig
med et menneske. »Det er ikke jer, der har udvalgt
mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at
gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt«
siger han (Joh. 15,16). Jesus er den gode pode, der
virker i os.
Derfor: At komme til ham er ganske enkelt at lade
ham komme til og lade ham virke i os«.
Fra forordet af Steen Skovsgaard, Brabrand
Løsensbogen og Husandagtskalenderen udgives af
Brødremenighedens Danske Mission i kommission
hos Lohse. De kan købes hos:
Forlagsgruppen Lohse, Korskærvej 25,
7000 Fredericia. Tlf. 7593 4455
E-mail: info@lohse.dk
Web: www.lohse.dk

BDM Butikken flytter ved årsskiftet fra nr. 1A på hjørnet af
Prætoriustorvet i Christiansfeld til nr. 1C, hvor der før lå BDM
Genbrug, oplyser genbrugskoordinator Carsten Bruhn-Lauridsen. Den nye BDM-butik forventes at stå nyrenoveret og klar
til at sælge Herrnhuter stjerner, genbrug og øvrige varer i løbet
af januar måned.

OPLEV OBERAMMERGAU
I samarbejde med Felix Rejser arrangerer BDM en uforglemmelig tur og ferie til passionsspillet i Oberammergau i dagene
19. - 26. juli 2022. Rejseledere er Erik Baun og Knud Elmo
Knudsen. Der er ledige pladser og tilmeldingsfrist er 5. januar.
Ring 75 92 20 22 (Felix Rejser) eller læs mere på: www.felixrejser.dk/rejser/509/
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Ny BDM-Uer i bestyrelsen
Tidligere volontør Marucs Østrem Gosvig Mørch er
trådt ind i BDMs bestyrelse. En stor tak for indsatsen
til Rakel Hauge Hoffmann, som Marcus nu afløser som
repræsentant for BDMs Unge.
Marcus læser på landbrugsuddannelsen i Beder, er 22
år og gift med Elise. De bor i Åbyhøj. Han glæder sig til
opgaven: »Mission, og især international mission, har
altid fyldt meget i mit liv, da jeg er opvokset i en familie,
hvor flere har været udsendt som enten missionærer eller
volontører. Mine egne erfaringer har været delt imellem
BDM og Sømandsmissionen. Som volontør for BDM
startede jeg i Sumbawanga i januar 2020, men blev kaldt
hjem i marts pga. corona. Jeg rejste derefter ud igen i
starten af oktober, denne gang til Kipili frem til midten
af december. Jeg har, siden jeg kom hjem fra Tanzania,
haft et ønske om fortsat at engagere mig i BDM og
BDM-Us arbejde, og glæder mig derfor til arbejdet i
BDMs bestyrelse som repræsentant for BDM-U«.

BDMU
U
REDAKTØRER TINE ELMELUND CHRISTENSEN OG REBEKKA BRØDSGAARD KNUDSEN

Rebekka afløser Tine
24-årige Rebekka Brødsgaard Knudsen fra Aarhus
er ansat af BDM som ny
ungdomssekretær. Hun afløser Tine Elmelund Christensen, som har valgt at stoppe
efter tre år på posten.

CU
S

Tiknytningsprocesser og volontørarbejde
I slutningen af september fik BDMs Unge besøg af psykoterapeut Steen Palmqvist til en foredragsaften i Aarhus. En flok
BDM-Uere og andre interesserede var mødt op på Diakonhøjskolen i
Aarhus, hvor aftenens tema var tilknytningsprocesser med udgangspunkt
i volontørarbejde. Med afsæt i sin faglige baggrund holdt Steen Palmqvist
et opmuntrende og tankevækkende oplæg om volontørarbejde blandt
børn. Der blev stillet skarpt på arbejdet set fra volontørens side og
fra de mennesker, volontører arbejder i blandt. Efter foredraget
var der mulighed for en god snak og videre diskussion af
aftenens emne over en kop kaffe.

Rebekka var volontør på
børnehjemmet Peter’s House
i efteråret 2019 og er med i
BDMnyts redaktion. Rebekka overtager Tines opgaver
med kontakt til volontørerne
i Tanzania, volontørkursus
og opfølgning efter endt
volontørophold. Hun bliver
makker til BDMs anden
ungdomssekretær, Emma
Nørgård Kristoffersen.
Vi ønsker Tine held og lykke
fremover, og siger tak for en
stor og dygtig indsats blandt
volontørerne og BDMs Unge.
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AF TINE ELMELUND CHRISTENSEN

HVAD HVIS JEG IKKE
MÆRKER FREDEN?
»Min fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer«.
(Joh 14,27)

En tilstand af fred er værdifuld. Lige fra hverdagssituationen, hvor alt ånder fred og idyl på en sommerdag, til det lidt
større perspektiv: at vi får lov at leve i et land uden krig og
ødelæggelse. Fred er på mange måder et ord, der rummer en
stor dybde.
Også i mit forhold til Gud må jeg forholde mig til freden.
Har jeg fred med Gud? Jeg kan opleve perioder af mit liv,
hvor jeg mærker troen brænde i mig. Jeg kan virkelig føle
den levende tro. Men jeg oplever også, at der er tidspunkter
i mit liv, hvor jeg ikke kan mærke freden, hvor det er svært
at være kristen. Perioder, hvor jeg oplever ikke at slå til,
eller hvor tvivlen fylder. Hvad så når jeg rammer sådanne
perioder i mit liv?
Jeg blev for nyligt præsenteret for to typer af fred: den
objektive fred og den subjektive fred. Mens den subjektive
fred er min egen følelse af at have fred i forhold til Gud, så
beskriver den objektive fred, hvordan min tilstand overfor
Gud i virkeligheden er. Her kan vi heldigvis vende os mod
Guds ord, som giver os trøst, når vi ikke oplever den subjektive fred stærkt. Biblen taler nemlig klart og stærkt om,
at den objektive fred med Gud, den egentlige fred med Gud,
den beror ikke på, hvorvidt jeg selv føler freden. Den beror
ene og alene på Jesu stedfortrædende død for mig. Hvis jeg
har taget imod Jesus som frelser, taget imod den gave, han
rækker mig ved sit sonoffer på korset, så har jeg fred med
Gud. Det er den objektive fred. Den fred med Gud, som jeg
frelses ved.
Der vil være dage, hvor jeg ikke mærker freden, men da
må jeg igen og igen vende mig mod det klare budskab om,
at ikke i mig selv og mine følelser, men i Jesus Kristus har
jeg fået frelse og fred med Gud.
Tine Elmelund Christensen er kandidatstuderende i kemi,
27 år og bor i København. Hun er med i BDMnyts redaktion og tidligere volontør og ungdomssekretær i BDM.
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