
  

 
 

                             
 

Organisatorisk beretning 2021 
 

Hvad skete der af betydning i BDM i 2021? For mig som ny generalsekretær er det jo nærliggende at starte med august, 

hvor jeg begyndte en måned med overlap med Jens Peter Rejkjær, for at overtage stafetpinden fra ham. For mig var 

det en flying start, også fordi august kom med først en missionsfest og en generalforsamling, og en uge senere var der 

reception med stor tak til Jens Peter for syv års tjeneste i BDM, og så en god velkomst til mig.  

Hvad mere skete der i 2021? Jo, endelig kunne vi mødes igen og holde missionsfest, efter et års ophold på grund af 

corona. Og vi kunne tage ud og holde møder rundt omkring i landet igen.  

 

Året, der gik 

Gaveindtægterne er kun gået lidt ned, med 2,5 %, og det kan nok skyldes corona. 

Årets indtægter er på 8.690.641, hvilket er ca kr. 1.388.000 højere end i det budget, som blev vedtaget af bestyrelsen 

for 2021. Forklaringen på denne stigning er især salget af adventsstjernerne.  

Driften af BDM giver et underskud på kr. 8.271. Der var for 2021 budgeteret med et underskud på kr 20.196. Resultatet 

udgør en positiv afvigelse på kr 11.925, hvilket er bedre end budgeteret. Ledelsen er derfor godt tilfreds med 

resultatet. 

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

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. 1.342.000 til BDM’s diakonale arbejde, hvilket er en pæn fremgang på over 

200,000. 

 

Arbejdet 

Hospitalscentret i Baraka i Congo gik i gang i september. Det er næsten færdigt nu. 

Peters Mur i Sumbawanga er færdig nu.  

I Sikonge er Mia og Michael engageret, Mia især med Sikonge hospital. Jeg var så heldig at besøge dem i november og 

se det flotte arbejde, de står i.  

Hvert år sender BDM 10-12 volontører til Tanzania. I Sumbawanga gør nogle af dem en stor indsats for at forbedre 

børn og unges livssituation på børnehjemmet Peter’s House, men også i gadebørnsarbejdet. I Sikonge har vi også 

dygtige volontører. De er udsendt for at være lærere for missionærbørnene.  

I februar besøgte jeg Star Mountain i Ramallah. Der støtter BDM et Danida-støttet projekt der drejer sig om at 

inkluderes i skoler. Det projekt knytter vigtige bånd og gør en forskel.  

 

Partnerne 

For 100 år siden var det BDM, der bestemte i kirken i Tanzania. Vi var lederne og på en måde forældrene. Det har 

forandret sig meget, især efter 1960’erne, hvor kirken fik tanzanisk ledelse. I mange år nu har BDM tilstræbt 

ligeværdigt partnerskab mellem os og partnerne. Uden dem kan vi intet gøre. Sammen med os kan de gøre mere. Og 

vi er brødre og søstre i Guds mission. Vi følger Lammet, som sejret, sammen.  



  

 
 

Foruden kirkeprovinsen i Vest-Tanzania, samarbejder vi med to andre provinser i landet, nemlig Rukwa, hvor 

Sumbawanga og Kipili ligger, og Lake Tanganyika-provinsen. Derudover har vi engagement i Burundi, hvor Kaj og Birthe 

Bruun befinder sig lige nu, og Rwanda, men det arbejde befinder sig på et meget tidligt stadie. Og så er det jo Albania, 

hvor Dena Grillo Fortuzi er færdiguddannet og på vej til at blive præst.  

I Congo har vi relationer med to provinser.  

Jeg er meget taknemlig for, at partnerskaberne fungerer godt.  

 

Nyansatte 

Rebekka Brødsgaard Knudsen blev sidste år ansat som ny ungdomssekretær. Hun sidder også i BDM-Nyts 

redaktionsudvalg. Til daglig læser hun psykologi ved Aarhus Universitet.  

Hanne Kudeha Simonsen og Kjeld Simonsen er ansat som missionærer med placering i Kigoma. De rejser til Tanzania i 

september 2022. Vi ser frem til at følge dem og glæder os over, at de er med os i dag.  

Vi er taknemmelige for, at der er mennesker, der fortsat vil gøre en indsats i BDM – uanset hvor man engagerer sig. 

Uden den entusiasme, så mange lægger for dagen, ville det se helt anderledes ud! 

 

Vi siger tak 

Tine Elmelund Christensen varetog opgaven som ungdomssekretær fra 2018 til 2021 – med særligt fokus på 

volontørerne. Vi ønsker Tine alt godt og Guds velsignelse over liv og fremtid. 

 

Tak  

Til sidst skal der også lyde en tak fra mig, for alt godt samarbejde i det forgangne år. Den tak går til alle, der er i forbøn 

for BDM, og alle der giver penge til arbejdet. Den går til alle frivillige i genbrugsbutikkerne. Den går til mine kollegaer 

økonomimedarbejder Palle Byg og informations- og indsamlingsmedarbejder Martin Højgaard Jensen. Martin 

stoppede ved udgangen af marts.  

Min tak går også til BDMs bestyrelse, ikke mindst formand Jørgen Bøytler og kasserer Christian Aagaard, for det gode 

samarbejde. Den går til frivillige kollegaer, hvor jeg især vil takke Knud Elmo Knudsen for det vigtige arbejde han 

bidrager til i Congo og Tanzania. En stor tak skal også rettes til Erik Baun og Carsten Bruhn-Lauritsen, for arbejdet med 

adventsstjernerne. Min tak går også til vores partnere i ude i verden, og i dag især til vores gæster og partnere fra 

Provinsen i Vest-Tanzania, ved formand Emmanuel Mtunda og generalsekretær Richard Lwali.  

Vi er alle grene på vintræet, vi er alle lemmer på Kristi legeme, og uden det store samarbejde i Guds mission er der 

ikke noget BDM. 

 

 

Arngeir Langås 

Generalsekretær 

 

 


