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Der er allerede et sundhedscenter 
og en grundskole på ejendommen. 
Men der er også brug for et alterna-
tivt lærested, hvor unge kan tilegne 
sig tekniske færdigheder som at sy, 
strikke, mure, tømre og bygge. 

På den måde kan børn som Mona og 
Steven så småt se deres drømme blive 
til virkelighed.

Hvad drejer kristendommen sig om? »Guds kærlighed«, lyder svaret tit. 
Denne kærlighed er ikke diffus, men viser sig i historien. Det er især i 
Jesus, vi ser Guds kærlighed i fuld udfoldelse. Han helbreder syge. Han 
giver håb til håbløse. Han inkluderer udstødte. Han ofrer sit liv, for at 
vi skal leve. Og leve, det skal vi. Det nye liv, hvor vi følger Jesus og ikke 
frygter for hverken liv eller død, fordi Jesus har gjort død til liv. Det er det 
gode budskab. Det er evangeliet. Ordet evangelium betyder bogstaveligt 
talt »det gode budskab.«

Hvorfor skal vi så tale om det hele evangelium? Det er fordi vi menne-
sker tit reducerer det. Det gælder kun de udvalgte, siger nogle. Det gæl-
der kun i himmelen, tænker andre. Det skal primært foregå på jorden, 
siger atter andre. 

Men det hele evangelium er kæmpestort og skal ikke begrænses af os. 
Gud er universets Gud, og Jesus er livets sol og kilde. Det gælder for alle 
mennesker. Det gælder for hele skaberværket. Det gælder for al frem-
tid. Det gælder for al nutid. Det gælder for det hele menneske, ikke kun 
vores sjæle. Og ikke kun vores kroppe. Det gælder for miljøet omkring 
os, ikke kun for mig som individ. Det gælder imellem os, det gælder det 
hele samfund. 

Dette evangelium drejer sig om Guds rige, selv om vi endnu ikke ser det 
realiseret. Her er synd, død, krig. Men midt ind i det onde gælder evange-
liet stadigvæk. Guds rige er her »allerede, men endnu ikke.«

Hvad gør vi så i mellemtiden? Vi følger Jesus og inspireres af hans 
eksempel. Fordi Jesus helbredte, tror vi på hans omsorg, ikke bare for 
vores sjæle, men også for vores kroppe. Derfor fokuserer vi i Brødreme-
nighedens Danske Mission på sundhed, hvad enten det er forebyggende 
projekter, hospitalsdrift eller forbøn. 

Jesus fortolkede også sine handlinger med ord, gennem lignelser og 
undervisning, for at vi skulle føle og forstå evangeliet med hele vores 
væsen. Derfor fokuserer vi i Brødremenighedens Danske Mission også på 
evangelisation, forkyndelse og teologiundervisning. For mennesket lever 
ikke af brød alene, men af hvert ord, der kommer fra Guds mund. 

I Brødremenighedens Danske Mission tror vi på, at det hele menneske 
også er en sjæl, at vi har et åndsliv, og at vi alle er en del af natur og sam-
fund. Vi er hele mennesker, og vi har brug for hele evangeliet. 

Det hele evangelium 
til det hele menneske
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FORSIDEFOTO
Her er et af de 150 børn med særlige 

udfordringer, der får hjælp til skolegang 
og uddannelse gennem det BDM-støtte-

de børnehjem i Uvira, DR Congo. 
Foto: Knud Elmo Knudsen.

AF ARNGEIR LANGÅS,
GENERALSEKRETÆR

Du har ikke en chance! Brug den! 
Den sjove formulering kan også 

bruges om de knap så sjove vilkår 
for børn med handicap i DR Congo. 
Her støtter BDM et børnehjem for de 
allerfattigste forældreløse børn med 
handicap. 

De har ikke en chance. Men på bør-
nehjemmet Knudsen House i Uvira 
får de muligheder alligevel.

Tør drømme om en fremtid
Mona går i tredje klasse og bor i et af 
børnehjemmets fem huse. Der bor 50 
børn på børnehjemmet, der støttes 
af BDM. Hvert af de fem huse har en 
mor, der tager sig af 10 børn. Hun sør-
ger også for, at de er klar til at komme 
i skole. Mona er klar – med skoleuni-
form og det hele.

– Jeg drømmer om at uddanne mig 
til syerske, fortæller hun genert.

Steven går meget op i sport. Han går 
i sjette klasse og bor også i et af de 
fem huse på børnehjemmet. 

– Når jeg er færdig med skolen, vil 
jeg gerne være smed, fortæller han.

Børn fra svære kår
Vi møder dem gennem telefontje-
nesten WhatsApp, hvor også børne-
hjemmets leder Modeste Abangwa 
fortæller om livet på børnehjemmet.

– Vi rækker ud til de børn, der har 
de allersværeste levevilkår. Det er 
børn, som af deres familier får at vide, 

at de ikke duer og ikke kan bruges til 
noget. 

Ud over de 50 børn i de fem huse, 
tager børnehjemmet sig også af yder-
ligere 100 børn og unge, som er ind-
sluset i det almindelige skolesystem. 

Brug for et lærested
Modeste Abangwa vil gerne give 
børnene og de unge nye muligheder. 

BØRN MED HANDICAP 
FÅR EN NY CHANCE
Børnehjemmet Knudsen House i DR Congo tager sig af 
150 børn med handicap fra de allerfattigste samfundslag. 

AF SVEND LØBNER, JOURNALIST

Indsat i billedet: Mona, Steven og børnehjemsleder Modeste Abangwa. 



5BDMNYT 
4/2022

BDMNYT  
4/20224

Tanzania
• Uddannelse af evangelister på bibelskoler
• Børnehjemmet Peters House og gadebørnsprojekt
• Erhvervsskole for håndværkere
• Spedalskhedsklinik i Sikonge
• Støtte til hospitalsadministration
• Seminarer og bådmission fra Kipili
• Kirkebygninger i Kigoma

Vestbredden, Israel/Palæstina
• Rehabilitering af børn og unge med handicap på Star Mountain
• Integration af børn, unge og kvinder fra truede miljøer
• Inklusion af personer med handikap i familier, skoler og samfund
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D.R. Congo
• 9 klinikker med fødeafdeling og 10 ambulancebåde
• Børnehjem for forældreløse børn med handikap
• Fiskeprojekt for børnehjemmet
• Etablering af kirker

Rwanda
• Bygning af kirke

Burundi
• Uddannelse af evangelister
• Seminarer for kirkeledere 

Albanien
• Missionsarbejde ud fra fem kirker
• Børneklubber i alle kirker
• Fødevarehjælp til fattige familier
• Uddannelse af unge ledere

Vestbredden, 
Israel/Palæstina

Burundi

D.R. Congo

Albanien

Tanzania

Rwanda

HER ARBEJDER VI 
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’KRISTENDOMMEN 
ER LIGE UD AD 
LANDEVEJEN’ 
Jørgen Bøytler fortæller om Brødremenighedens 
inkluderende missionssyn, der giver håb og inspirerer til at 
følge Jesu forbillede.

AF SVEND LØBNER, JOURNALIST

Mission betyder sendelse, men hvad 
er kirken sendt til? Hvad er opgaven 
for den kirke, Jesus sendte ud i ver-
den? Og hvad er Brødremenighedens 
tilgang til denne opgave?

Det spurgte vi Jørgen Bøytler om. 
Han er præst i Brødremenigheden 
i Christiansfeld, formand for BDM 
og desuden administrator for den 
internationale Brødrekirke Unitas 
Fratrum, der forener brødremenighe-
der verden over. 

– Mission er i bund og grund at 
forkynde evangeliet med mund og 
hånd. Brødremenighedens mission 
er fra starten at være hos mennesker, 
forkynde evangeliet og aldrig være 
påtrængende. 

Et andet menneskesyn
Så kort, klart og konkret formuleres 
det af Jørgen Bøytler, der henviser 
til stifteren af den fornyede brødre-
menighed, grev Zinzendorf. Han gav 
bl.a. denne missionsinstruks, da de 
første missionærer blev udsendt til St. 
Thomas på De Vestindiske Øer: »Når 
I nu kommer ud, så begynd med at tie 
stille. Og slå jer ned blandt slaverne.«

– Brødremenighedens mission 

repræsenterede et helt andet menne-
skesyn end det fremherskende på den 
tid. Det var en mørk og grusom tid. 
Slaver var ikke regnet for »rigtige« 
mennesker. Men Brødremenigheden 
mente, at de var mennesker, som have 
ret til at modtage evangeliet, fortæller 
Bøytler.

Zinzendorfs instruks fortsatte: »Når 
folk så kommer og spørger: Hvorfor 
er du kommet her? skal I svare: Jeg er 
kommet for at fortælle jer om Jesus.« 
Og så sagde han: »Når den første har 
modtaget Kristus, må missionæren 
godt forsvinde, og så er det op til Gud, 
om der skal blive en kirke dér.« 

Et spørgsmål om tro
Hvad er budskabet, evangeliets sub-
stans?

– Evangeliet betyder gode nyheder, 
og de gode nyheder er, at Gud blev 
menneske i Jesus, at Jesus gjorde 
godt blandt mennesker, helbredte, 
bespiste, opvakte døde, en historie, 
der kulminerer med, at han bliver tor-
tureret, henrettet på et kors, begravet 
og opstår på tredjedagen. Det er godt 
dokumenteret i Det Nye Testamente, 
hvor der står, at over 500 mennesker 

så ham efter opstandelsen.
– Det er selvfølgelig en trossag. Og 

evangeliet er netop noget, der skal 
præsenteres, fortælles, så folk kan 
høre det og gøre op med sig selv, om 
de også vil tro på det. 

Gud er ikke en fjern, ond magt
Hvad skal folk i andre kulturer bruge 
det til?

– Til først og fremmest at kende den 
gud, de har en anelse om. De allerfle-
ste mennesker har en idé om, at der 
findes noget større. Det har udviklet 
sig til forskellige religioner. Mange 
steder er det den skjulte gud eller den 
fjerne gud. Evangeliet sætter ord på, 
at Gud ikke er en fjern eller en ond 
magt, der er fuldstændig ligeglad med 
mennesker. Gud elsker mennesker så 
meget, at han sendte sin egen søn til 
os.  

Hvad skal det moderne menneske 
bruge evangeliet til? 

– Mange mennesker siger, at troen 
på Jesus giver fred og håb om, at livet 
ikke bare bliver fyret af i løbet af en 
70-80 år, men at vi kommer hjem til 
Gud på et tidspunkt. Det lyder som 

barnetro, men der er ingen grund til 
at gøre evangeliet indviklet. Kri-
stendommen er faktisk lige ud ad 
landevejen. Man overgiver sig til en 
fortælling og til ham, der er fortalt 
om. Så får man nogle erfaringer, og de 
erfaringer kommer til at betyde noget 
for én. 

Kristus døde ikke kun for troende
Nogle vil måske tænke: Hvad så med 
dem, der ikke hører evangeliet og tager 
imod det? 

– I en af Brødremenighedens litur-
gier understreges det, at Kristus ikke 
kun døde for vores, men for hele ver-
dens synder. Hele pointen med at dø 
på korset var jo at påtage sig synden, 
dvs. det forkerte vi alle kommer til 
at gøre. Kristus døde for alle menne-
skers synder – ikke kun for dem, der 
tror.

Er alle så allerede frelst? 
– Det vi kan sige til hinanden med 

Det Nye Testamente i ryggen er i 
hvert fald, at den, der tror og bliver 
døbt skal blive frelst. Men omvendt 
må vi også sige: Hvis nogen ikke bli-
ver frelst, fordi de ikke har hørt eller 

troet på evangeliet, så er Kristus jo 
død forgæves for dem. 

Vi kan få et forhold til Gud
– I missionsteologien siger vi, at evan-
geliet bringer den fjerne Gud nær. 
Altså, at vi får lov til at kalde Gud for 
vores himmelske far på grund af Je-
sus. På den måde kan vi få et forhold 
til Gud, et trosforhold. Og det forhold 
inspirerer os til at hjælpe andre. Vi vil 
gerne efterfølge, dvs. efterligne, Jesus 
Kristus. Og det er i bund og grund år-
sagen til at vi har et velfærdssamfund 
herhjemme, og at vi også ude i verden 
kombinerer evangeliets forkyndelse 
med sundhedsarbejde og uddannelse. 
Det bunder i barmhjertighedsbuddet, 
hvor Jesus siger: »Vær barmhjertige, 
som jeres Fader er barmhjertig.«

Jeg hører dig fortælle om en inklude-
rende missionsteologi?

– Jeg kan ikke stå ovre i kirken og 
sige: Den, der ikke tror på evangeliet, 
går til helvede. Jeg kan heller ikke ga-
rantere, at de ikke gør det. Det ved vi 
jo ingenting om. Men for mig bygger 
det hele på Guds kærlighed og Guds 
hellighed.  

Hør det hele i 
BDM Podcast
Lyt til hele samtalen 
med Jørgen Bøytler på 
hjemmesiden 
www.bdm-dk.dk/podcast.   

Hellig stilhed om visse spørgsmål
– Der er en »hellig stilhed« om visse 
spørgsmål. Der er jo en kæmpestor 
del af verdens befolkning, der aldrig 
har haft en chance for at høre evange-
liet. Derfor er jeg nået frem til, at det 
må Gud så finde ud af. I mellemtiden 
er vi så privilegerede, at vi har fået del 
i evangeliet og kan dele det videre i 
tro på, at mennesker får et bedre liv i 
troen på Jesus. 

- Der er ingen grund til at gøre evangeliet indviklet, siger Jørgen Bøytler.
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VOLDSRAMT KVINDE: 
KIRKEN ER BLEVET 
MIT NYE HJEM
Præst Dena Fortuzi fortæller om Fitnete, der fik fornyet tillid 
til andre mennesker ved at komme i Brødrekirken i Bathore, 
Albanien.

AF DENA FORTUZI, PRÆST I DEN LUTHERSKE BRØDREKIRKE I ALBANIEN

Fitnete sluttede sig til Den Lutherske 
Brødrekirke i Bathore i 2012. Det var 
en meget vanskelig tid i hendes liv på 
grund af vold i hjemmet. Men i kir-
ken mødte hun kirkens leder, Haxhi, 
og sammen inviterede vi hende til 
næste gudstjeneste. 

Fitnete var kristen i forvejen og 
havde ofte besøgt kirker i området, 
men for at sige det med hendes egne 
ord: Hun fandt aldrig et hjem i en 
kirke.

Føler sig velkommen  
Men i Den Lutherske Brødrekirke 
følte hun sig velkommen og begyndte 
at komme til hvert eneste møde og 
gudstjeneste. 

– Jeg er så glad for at være en del 
af Brødrekirken. Siden jeg trådte ind 
ad døren første gang, har jeg følt mig 
velsignet af at være en del af kirken, 
siger hun og fortæller, at hun nyder 
at tale om Bibelen og finder glæde 
ved at samtale om bibelteksterne med 
kirkens ledere. 

Får hjælp til mad og medicin
Med tiden fik hun så meget tillid til 
lederne, at hun kunne dele sin histo-
rie. Hun havde været igennem meget 
svære situationer derhjemme, og 
levede desuden under meget dårlige 
økonomiske forhold. 

Nu er det blevet noget bedre med 
kirkens hjælp. I 2016 kom hun med i 
den månedlige uddeling af fødevarer, 
hvor fattige og sultramte mennesker i 
Bathore får hjælp til at klare sig. 

Fitnete lider af en knoglelidelse, der 
giver mange smerter, så kirken har 
ofte givet hende medicin. Hun mod-
tog også en varmeovn, et køleskab, 
møbler og tøj efter et jordskælv i 2019. 
Fitnete udtrykker dyb taknemmelig-
hed for hjælpen. 

Deler gerne sit vidnesbyrd
Fitnete er blevet en kær ven af menig-
heden. 

– Jesus har forandret mit liv, og jeg 
læser i Bibelen hver dag, fortæller 
hun og tilføjer: – Kirken er som en 
familie, hvor jeg kan komme og finde 
trøst. 

Når gæster besøger Bathore, er hun 
den første, der ønsker at stå frem og 
dele sit vidnesbyrd om, hvordan kir-
ken har ændret hendes liv for altid.

Dena Fortuzi blev ordineret som præst i Brødrekirken i Albanien 
den 18. september 2022. 

Hun er kirkens første albanske præst og dimitterede fra de teo-
logiske studier ved Moravian Theological Seminary i Bethlehem, 
Pennsylvania, i maj 2022. 

Over 100 personer deltog i ceremonien, der blev ledet af Brød-
remenighedens præst og BDM’s formand Jørgen Bøytler. Biskop 
Theodore Clemens fra Brødrekirkens europæiske kontinentale 
provins forestod ordinationen assisteret af biskop Sam Gray fra 
Brødrekirken i USA. Ved højtideligheden deltog mange gæster fra 
bl.a. Danmark, Tyskland, Sverige, USA, England og Honduras.

Nu, hvor Dena Fortuzi kan forvalte sakramenterne, vil hun besøge 
kirkerne hver og hver anden måned for at uddele nadveren dér. 

BRØDREKIRKENS 
FØRSTE PRÆST 
ORDINERET

I løbet af 2022 har vi, som alle andre 
kirker verden over, forsøgt at finde nye 
måder at holde gudstjeneste på efter Co-
ronakrisen. Året bød på mange udfordrin-
ger, for mange havde næsten glemt, hvad 
det ville sige at gå i kirke hver uge. De var 
vant til onlinetjenesterne, så det krævede 
en stor indsats at overvinde denne udfor-
dring. 

Vi kalder det en ny begyndelse og fort-
satte med ugentlige bibelstudier for ledere, 
hvilket viste sig at være meget effektivt i 
det lange løb. Et lederseminar i Pogradec 
ledet af vores præst Jørgen Bøytler var en 
velsignelse, fordi vi havde mulighed for at 
planlægge og se, hvordan vi kan forbedre 
arbejdet i de seks menigheder.

Møder, aktiviteter og tilbud er startet i 
alle grupper, og i de fleste af dem arbejder 
vi med børn, unge, unge voksne og voksne 
(mest kvinder). Vi opfordrer stadig folk 
til at gentænke kirken som et åndeligt 
ansvarsområde og deltage i de ugentlige 
gudstjenester.

Kvinder er en meget vigtig del af vores 
kirke, så bortset fra gudstjenester, bestræ-
ber vi os altid på at udstyre dem med nye 
kompetencer, der kan hjælpe dem med at 
klare hverdagens udfordringer, især på de 
områder, hvor kvinder ikke bliver taget 
seriøst. Arbejdet med romafamilierne 
vokser, og vi føler os både velsignede og 
privilegerede over at være engageret med 
dem i ABC-programmer for unge analfa-
beter og kvinder, samt programmer, der 
hjælper børn med lektier efter skoletid.

Undervisning for kvinder, som blev 
stoppet under Coronapandemien, starter 
gradvist op igen i Bathore, og kvinderne er 
hver uge samlet til forskellige aktiviteter.

Når vi ser fremad, vil vi gerne kaldes for 
en ydmyg kirke, der tjener vor Herre Jesus 
Kristus i kærlighed, vel vidende, at ved at 
tjene vores folk, tjener vi Gud. Vi vil styrke 
arbejdet og nå ud til nye mennesker. Vi 
arbejder stadig med børn i fem af de seks 
menigheder, samt unge og unge voksne. 
Og vi planlægger at fortsætte med regel-
mæssige lederseminarer.

Læs hele rapporten på 
www.bdm-dk.dk/Albanien-2022

Det skete i 2022:

– Jesus har forandret mit liv, fortæller Fitnete.

Dena Fortuzi (midt) omgivet af medvirkende ved ordinationen.
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DET SUNDE LIV 
BEGYNDER MED RENT 
DRIKKEVAND
Før drak de vand fra søen og forrettede nødtørft i skoven. 
Nu har befolkningen i 22 landsbyer ved Tanganyikasøen i DR 
Congo lært, at rent drikkevand og gode toiletforhold holder 
familier sunde. 

AF KNUD ELMO KNUDSEN, FRIVILLIG MEDARBEJDER OG PENDLERMISSIONÆR

Jeg nærmer mig en brønd, hvor en 
flok unge kvinder er i gang med at 
pumpe vand op. De farvestrålende 
plastikspande og dunke står rundt på 
betonfundamentet og venter kun på 
deres tur til at blive fyldt til randen, 
hvorefter de bliver løftet op på hove-
det og båret hjem, uden at der spildes 
så meget som en dråbe.

Kvinderne fniser til hinanden og 
skotter til mig, da jeg kommer derhen 
og hilser på hende, der er i gang med 
at pumpe. En strøtanke om Jesus, den 
samaritanske kvinde og det livgi-
vende vand farer gennem hovedet 
på mig, da jeg hilser hende med et 
»Jambo!« (På dansk: Hvordan går 
det?)

– Jambo sana! svarer hun ugenert 
(På dansk: Det går meget godt!). 

Derefter spørger jeg hende ligeud, 
hvorfor hun ikke går ned til søen 
og henter vand. For det er da meget 
nemmere end at stå her i kø for at 
pumpe.

– Nej! svarer hun ligefremt. – For 
vandet fra søen er beskidt, så det 
bliver man bare syg af.

– Det er jeg glad for at høre. Husk 
nu at dele din viden med andre, og 
fortsat god arbejdslyst, siger jeg, mens 
hun løfter den fyldte spand op på 
hovedet og elegant som en dronning 
med sin krone skrider væk med sin 
livgivende byrde.

Hjælp til 22 landsbyer
Vi befinder os i landsbyen Nkorosha, 
hvor et sundhedsprojekt siden 2013 
har bidraget til byens udvikling. Det 
er sket gennem forebyggende under-
visning om, hvordan man undgår syg-
domme, samt etablering af vandsyste-
mer der sikrer rent drikkevand. 

Der er også bygget en klinik med ud-
videde faciliteter for fødende kvinder. 
Klinikken har også ambulancebåde 
tilknyttet. Der er opført offentlige 
toiletter, hvis simple konstruktion for-
hindrer både myg og andre insekter i 
at bruge dem som udklækningssteder.

Undervisning nytter
Landsbyerne, som tidligere var 
hærget af årlige bølger af kolera og 
diarre på grund af urent vand, er nu 

forskånet for de lidelser og dødsfald, 
disse sygdomme medfører. Det gælder 
også for malaria, som jævnligt kræver 
sine ofre især blandt mindre børn, 
hvis dårlige immunforsvar og mindre 
blodmængde hurtigt nedbrydes af 
malariaparasitten. Ved at holde omgi-
velserne rene mindsker man udklæk-
ningsstederne for myggene.

Undervisning på skolerne om almin-
delig hygiejne som at vaske hænder 
med sæbe før måltider og efter toilet-
besøg har haft en stor betydning. 

Viden gør, at færre småbørn dør
Vi kan påvise et fald i børnedødelig-
heden både ved fødsler og i gruppen 
0-5 år på omkring 5 procent. Da 
børnedødeligheden dog stadig ligger 
på omkring 16 procent, skal man ikke 
forledes til at tro, at alt nu er godt, 
men lokalt fastholde den viden, man 
har tilegnet sig til fortsat at arbejde 
sig frem mod en nedgang. For det har 
vist sig, at nedgangen i børnedøde-
lighed hverken skyldes øget brug af 
medicin eller myggenet, men udeluk-
kende tilegnet viden.  

Fortsæt side 15

LÆNGERE UD SAMMEN
Præsentation af BDMs medarbejdere i 2022

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

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

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

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

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

Formand 
BDMs Unge

Signe Hjort Thomsen
F. 6/5 1998
Sygeplejerskestuderende
BDMU-formand siden marts 2022
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Erik Baun 
F. 2/5 1948 
Cand.teol.
Stjernesalg 
 

Sekretariat
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Svend Løbner
F. 18/8 1957
Teologistudier, Diplom i Analytisk Journalistik
Journalist og redaktør 2022

Palle Byg
F. 4/10 1958
Linjeofficer
Økonomimedarbejder 2020

Øvrige medarbejdere

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
Skolelærer
Udsendt til Kipili 1999

Sten Nielsen
F. 9/2 1951
Uddannelse: Cand.teol.
Indsamling- og databasemedarbejder 2022

Emma Nørgård Kristoffersen
F. 28/8 1997
Studerende
Ungdomssekretær 2021 

Janice Leung Jakobsen  
F. 18/1 1994  
Bachelor i geografi  
Diplom i bibelske og interkulturelle studier
Mads Refshauge Jakobsen 
F. 31/12 1993 
Diplom i bibelske og interkulturelle studier  
Udsendt til Kipili 2018 
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Arngeir Langås
F. 4/3 1970
Cand.teol., Ph.d. 
Generalsekretær 2021

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

Missionæradresser:

Kigoma: Hanne og Kjeld Simonsen
P.O. Box 1267, Kigoma. Tanzania
hks@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

Volontører

Lea Thusgaard Mortensen 
Lærer i Sikonge 
Udsendt: Foråret og sommer 2022

Anna Amalia Martens Korsgård Larsen 
Lærer i Sikonge
Udsendt: Efterår 2021 – forår 2022

Peter Højberg Himmelstrup
Lærer i Sikonge
Udsendt: Efterår 2021 – forår 2022

Signe Bech Thorø
Lærer i Sikonge 
Udsendt: Foråret og sommer 2022

Hanne Kudeha Simonsen
Født: 4/4 1965
Skolelærer
Kjeld Simonsen
Født: 2/10 62
Murer
Udsendt til Kigoma 2022

Anna Søndergaard Meiner 
Lærer i Sikonge
Udsendt: Efteråret 2022 – foråret 2023

Karoline Amalie Hebsgaard 
Lærer i Sikonge
Udsendt: Efteråret 2022 – foråret 2023

Daniel Toft Bundgaard
Lærer i Sikonge
Udsendt: Efteråret 2022 – foråret 2023

Isak Ahrens Holst 
Lærer i Sikonge
Udsendt: Efteråret 2022 – foråret 2023

Kipili: Janice og Mads Jakobsen  
Kipili Boat Mission, P.O. Box 378, Sumbawanga. 
Tanzania  
mrj@bdm-dk.dk / jlj@bdm-dk.dk
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Volontører
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Lea Thusgaard Mortensen
Peters House, Sumbawanga
Udsendt: Efteråret 2022
 

Anne Østergaard Kristensen
Peters House, Sumbawanga
Udsendt: Foråret 2022
 

Caroline Lautrup Pagaard
Peters House, Sumbawanga
Udsendt: Foråret 2022
 

Lærke Holst Rechnagel
Peters House, Sumbawanga
Udsendt: Efteråret 2022

Hanna Søndergård Johansen
Peters House, Sumbawanga
Udsendt: Foråret 2022

Mette Schjelde Sørensen
Peters House, Sumbawanga
Udsendt: Foråret 2022

Ida Andrea Grønbæk
Peters House, Sumbawanga
Udsendt: Foråret 2022

Maria Bjørndahl Gramstrup
Peters House, Sumbawanga
Udsendt: Efteråret 2022

Isabella Wibo Bräuner
Peters House, Sumbawanga
Udsendt: Efteråret 2022

BDM butikkerne
Shop 
KARIBU
Søstrehuset 
Nørregade 14 
6070 Christiansfeld

BDM GENBRUG-
MØBELHUSET
Kongensgade 37 
6070 Christiansfeld

BDM 
BUTIKKEN
Prætoriustorvej 7 
6070 Christiansfeld

SNEJBJERG 
GENBRUG
Sydgaden 16
Snejbjerg
7400 Herning

LUSANGI 
GENBRUG
Nederby 23
7884 Fur

 

Det skete i 2022:
Sundhedsprojektet

Siden maj 2019 har BDM i samar-
bejde med MCEC (Moravian Church 
Eastern Congo) og CISU gennem-
ført et sundhedsprojekt på en 400 
km lang strækning langs Tangany-
ikasøen, fra havnebyen Moba til den 
zambiske grænse. I alt 22 landsbyer 
er blevet serviceret med undervis-
ning i forebyggende sundhed samt 
forbedring af faciliteter som fødeaf-
snit, ambulancebåde, radiostationer, 
vandledninger og brønde. 

Baraka:
Færdiggørelsen af et sygehusprojekt 
for mødre/børn i byen Baraka v. 
Tanganyikasøen støttet af Y’s Men 
og ISISE-Fonden. Bygningen til 25 
sengeliggende mødre står færdig, 
men mangler endnu inventar og 
udstyr til fødsler og behandling. Når 

det er på plads, vil der fra staten blive 
akkrediteret uddannet personale til at 
tilse patienterne.

Uvira:
Børnehjemmet for forældreløse børn 
med handicap står i en udviklings-
fase, hvor mange af børnene har 
behov for en højere uddannelse. Vore 
intentioner er at give dem mulighed 
for en diplomuddannelse, som er 
forudsætningen for at kunne finde be-
skæftigelse indenfor staten eller den 
private sektor. 

Børnehjemmet fik tildelt en pris fra 
LEGO Medarbejdernes Jubilæums-
fond til etablering af et fiskeriprojekt i 
forbindelse med børnehjemmet, som 
ligger ud til Tanganyikasøen. Pro-
jektets intention er at bidrage til de 
leveomkostninger, der er forbundet 
med opretholdelsen af børnehjemmet 
og dets videreudvikling. 

Brødrekirken i Østcongo
Kirken modtager halvårlige tildelin-
ger fra BDM. Hovedparten af disse 
penge går til etablering af kirkebyg-
ninger i de menigheder, der befinder 
sig ned langs med søbredden samt 
enkelte oppe i bjergene. Moravian 
Church Eastern Congo (MCEC) 
vægter undervisningssektoren 
højt. Foruden skolen i Kakusi ved 
Uvira er der skoler i Moba, Kirungu, 
Mulunguzi, Kansenge, Zongwe og 
Kabwe (i alt ca. 3.000 elever).

Arbejdet blandt pygmæerne 
på grænsen mellem provinserne 
Tanganyika og Syd Kivu har længe 
ligget stille på grund af uroligheder 
i området. Situationen er nu bedret, 
hvorfor dette arbejde trænger sig på 
som endnu en udfordring.

Læs hele rapporten på 
www.bdm-dk.dk/DRCongo-2022

Fortsat fra side 10
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SEMINARER SKABER 
SAMMENHOLD BLANDT 
KIRKENS LEDERE
Janice og Mads Jakobsen arrangerer seminarer for 
evangelister og andre kirkeledere omkring Tanganyikasøen. 
Lige nu er parret på studieophold i England, men inden de 
rejste, nåede de at interviewe to af evangelisterne om deres 
tro, og hvad seminarerne betyder for dem.

AF JANICE LEUNG JAKOBSEN, MISSIONÆR 

’Jeg føler opbakning 
fra de andre evangelister’ 
Nashoni Kiberiti er evangelist i lands-
byen Namansi. Han fortæller:

– Da jeg kom til tro, fandt jeg frihed 
i Kristus. Gud har brugt mig til at hel-
brede mennesker mirakuløst, og jeg 
har også profeteret gennem drømme 
og syner. Det må være tegn på, at Gud 
har ændret mit liv til det bedre!

Hvad betyder seminarerne for dig og 
din tjeneste? 

– Jeg kan mærke, at Gud har hjulpet 
mig med at vokse både mentalt og 
åndeligt. Jeg har lært mange nye ting 
ved at forberede mig på at undervise 
andre. Jeg nyder at lære nyt og under-
vise gennem gruppediskussioner. Det 
har hjulpet mig til at lære af andre 
evangelisters erfaringer.

– Gennem seminarerne føler jeg mig 
forbundet med den bredere kirke og 
nyder sammenholdet blandt dem, 
der arbejder i Brødrekirken. Jeg føler 
opbakning, fordi jeg nu er en del af 
det netværk af evangelister.

’Jeg bliver inspireret 
til at gå foran som leder’
Sekela Kwitwa er evangelist fra lands-
byen Ninde. Hun fortæller:

– Min tro har givet mig styrke og 
gjort mig mere modig. Jeg nyder at 
tale med Gud og også hjælpe andre 
gennem bøn.

Hvad betyder seminarerne for dig og 
din tjeneste? 

– Seminarerne giver mig mere viden 
om Bibelen, som jeg så kan give 
videre til mennesker i den menighed, 
jeg leder. Nu, hvor jeg har lært mere 
om ledelse gennem det sidste semi-
nar, ønsker jeg at leve som et bedre 
eksempel for medlemmerne i min 
kirke. 

– Med hensyn til at tjene andre, 
undervise og give penge til Guds rige, 
føler jeg mig motiveret til at gå foran, 
så andre bliver opmuntret af mit 
eksempel.

Det skete i 2022:

Evangelisterne, som Janice og Mads sammearbejder med. Kiberiti står yderst til højre.
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Janice og Mads Jakobsen besøgte 
kirker og missionshuse i Danmark og 
England fra november 2021 til marts 
2022, men kunne ikke besøge Hong 
Kong som planlagt på grund af Coro-
narestriktioner.

I marts tog parret tilbage til Tanza-
nia og begyndte at forberede semi-
narer for kirkeledere, der bor langs 
Tanganyika-søen. Forberedelsen 
omfattede undervisning af ni lokale 
evangelister. Evangelisterne blev også 
oplært i at lede diskussioner i små 
grupper på 4-8 personer.

Kirkeledere fra fem sogne langs 
søen deltog i disse seminarer. 

– Vi talte om, hvad kirke er med fo-
kus på, at Kristus er hovedet, kirken 
er hans krop, og vi er hans kropsdele. 
Målet var at opmuntre ledere til at 
opdage menneskers gaver og talenter 
i deres menigheder og bruge dem til 
at bygge Guds rige, fortæller Janice 
Leung Jakobsen.

Mellem disse seminarer rejste 
Janice og Mads til Sumbawanga 
for at besøge børnehjemmet Peter’s 
House og til Mpanda for at undervise 
i landsbyer med nyere brødremenig-
heder.

Til sidst, inden Janice og Mads Ja-
kobsen tog afsted til videre missions-
studier på All Nations Bible College 
i England, arrangerede de et sidste 
seminar for evangelister og præster i 
Nkasi-distriktet.  

Formanden for Brødrekirken i 
Tanzanias Rukwa-provins, pastor 
Simae, såvel som næstformand pastor 
Mwaikole, kom for at undervise om 
ledelse og tjenerskab. Evangelister 
fra hvert sogn præsenterede også 
de fremskridt, de har gjort i deres 
projekter, såsom kollektivt landbrug 
og husdyravl.

Janice og Mads Jakobsen vender 
tilbage til Kipili næste efterår. 

Læs hele rapporten på 
www.bdm-dk.dk/Kipili-2022

Mads og Janice Jakobsen
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LIVSVIGTIGT AT 
ARBEJDE PÅ DE INDRE 
OG YDRE STRUKTURER
Mia og Michael Toldam er travlt optaget af at organisere, 
undervise, bygge og reparere, så både hospital, værksted og 
kirke kan fungere optimalt til gavn for de mest sårbare. 

AF MIA TOLDAM KORSGAARD, MISSIONÆR, OG SVEND LØBNER, JOURNALIST 

Ord som organisering, kapacitetsop-
bygning og procedurer kan lyde som 
rent papirarbejde. Men når det gøres 
med fokus på at løse dagligdags pro-
blemer, er det faktisk afgørende.

Sikonge hospital har stærke vær-
dier, en dygtig og troværdig ledelse 
og mange dedikerede medarbejdere. 
Det spiller en helt afgørende rolle i at 
sikre sundhedsydelser til et område 

på størrelse med Jylland. 
Men hospitalet mangler nogle syste-

mer og klare procedure og politikker.
På nogle områder er der mangelfuld 

organisering – for eksempel med 
hvordan patienter får svar på labora-
torieprøver. På andre områder er der 
en praksis for, hvordan man gør, men 
mange ansatte kender den ikke, fordi 
den ikke er formaliseret eller nedskre-

Ud over Mias arbejde med at organi-
sere og sætte procedurer i system på 
hospitalet i Sikonge har både Mia og 
Michael haft meget på tapetet i 2022.

Bibel og sundhed 
i fjerne landsbyer
Mia har blandt andet hjulpet en 
initiativrig gruppe fra kirkeprovinsen, 
der tager ud i de helt fjerne landsbyer 
for at undervise både i Bibelen og 
sundhed. 

Det er et team af både præster, 
lægfolk og sundhedsfolk, der er gået 
sammen om især at nå nomadestam-
mernes kvinder, fordi det er blandt 
dem, børnedødeligheden er størst. 
BDM er netop begyndt at støtte aktivi-
teten, som Mia superviserer.

Der tegnes og bygges kirker
Michael har to primære arbejdsområ-
der: Han rådgiver om kirkens byg-
gerier, og han leder kirkens værksted 
i Sikonge. 

Han har også tegnet og budgetteret 
byggeriet af en domkirke i Tabora, 
som han fører tæt byggetilsyn med. 
Herudover tegner og budgetterer han 

for opførslen af ny kirke, præstebo-
liger, kontorer m.m. i hovedstaden 
Kigali i Rwanda. Michael udfører ikke 
kun arbejde selv, men lærer også fra 
sig om vigtigheden af at planlægge, 
dokumentere og forberede byggear-
bejdet godt. 

Værkstedet er i gang
Værkstedet i Sikonge er også i gang. 
I år har Michael fået renoveret de 
gamle træbearbejdningsmaskiner, 
indkøbt håndværktøj, repareret det 
elektriske system og renoveret en del 
af de gamle bygninger. De ansatte på 
værkstedet har stået for renoveringen 
af et andet gammelt missionærhus, 
samt et volontørhus i Sikonge. Det er 
også under værkstedet, at det større 
arbejde med hospitalets vandsystem 
ligger. Indtil nu er de gamle vandtan-
ke blevet renoveret, der er etableret 
tagrender og nedløb til de eksiste-
rende vandtanke, samt opført en ny 
75.000 liters vandtank. Det sikrer, 
at der er nok vand og rent vand på 
hospitalet. Næste skridt er at renovere 
vandtilførslen – både mellem tankene 
og at føre vand ind i bygningerne, så-

dan at for eksempel operationsstuen 
og fødegangen ikke skal hente vand i 
spande længere.

Kirkebesøg, seminarer 
og alt det løse
Herudover har året budt på masser af 
fine arrangementer, hvor vi indbydes 
som repræsentanter for BDM: Guds-
tjenester i små kirker langt ude på 
landet, dimission af elever fra bibel-
skolen, kvindeseminar og lign. Som 
missionærer har man aldrig helt fri 
og bliver viklet ind i alle mulige små 
lokale arbejder – men man er heller 
aldrig kun på arbejde, fordi det at se 
lokale evangelister dimittere eller få 
lov at opmuntre lokale kvinder ved et 
seminar, samtidigt er så givende. 

Fordi vores arbejde er så utroligt me-
ningsfuldt, trives vi i vores opgaver, 
både når de er svære og frustrerende, 
og når de er lette og lykkes. Vi glæder 
os dagligt over gode kollegaer uden 
hvem, vi aldrig ville nå nogen vegne.

Læs hele rapporten på 
www.bdm-dk.dk/Sikonge-2022

Det skete i 2022:

vet. For eksempel hvem, der kan god-
kende gratis behandling og medicin, 
og hvad der skal til for at få det. 

Gratis behandling 
til de mest sårbare
Organisering er med andre ord afgø-
rende for, at der er den rette medicin 
på lager, at den kritiske patient over-
føres til regionshospitalet i tide, og at 
de fattigste får behandling.

Derfor arbejder Mia tæt sammen 
med hospitalets ledelse om at få or-
ganiseret alt fra medicinindkøb over 
økonomistyring til gratis behandling 
til de mest sårbare. 

Konkret har dette år budt på en stu-
dietur til et missionshospital i Mbeya, 
indføring af elektronisk system til 
apoteket, ansøgning af fondsmidler til 
efteruddannelse af hospitalets admi-
nistrerende leder, samt et større orga-
nisationsudviklingsprojekt, opstart af 
samarbejde med en økonomikonsu-
lent, ledelsesseminarer, planlægning 
af informationssystem til patientop-
lysninger – og masser af dagligdags 
»brandredninger«, som der gerne på 
sigt skulle blive færre af. 

Kirke i TaboraEn kvinde har netop fået kejsersnit på Sikonge Hospital.

19BDMNYT 
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– Når jeg vågner, skifter jeg tøj og går 
på arbejde. Det får mig til at føle, at 
jeg kan forsørge mig selv. Nu får jeg 
løn, som jeg sparer op, så jeg kan købe 
bil og blive gift! fortæller 21-årige 
Waseem Sadaqa og griner genert. 

Han har gennemført erhvervstræ-
ningen på Star Mountain Rehabilita-
tion Center og har nu fast arbejde på 
Reema Factory.

Selv om han har udviklingsmæssige 
udfordringer. 

Men netop derfor er Star Mountain 
sat i verden med støtte fra Brødreme-
nigheder verden over – heriblandt 
Brødremenighedens Danske Mission. 

Bryder isolationen
Star Mountain Rehabilitation Center 
på Vestbredden i Israel/Palæstina 
genoptræner børn og unge med 
udviklingshæmning, så de kan indgå 
naturligt i samfundet. 

En af dem er Nehah Shehadeh 
på 23, der også arbejder på Reema 
Factory, hvor de fremstiller rengø-
ringsmidler.

– Jeg er meget glad for at arbejde 
sammen med de venner, jeg har fået 
her, fortæller hun. 

Hendes mor bekræfter, at arbejdet 
har hjulpet Nehah til at bryde sin 
isolation:

– Det var umuligt for hende at gå 
ud, men nu går hun selv på markedet 
og køber dagligvarer, fortæller mor 
Nabila Shehadeh. 

Vil ikke være en byrde
Og træningen på Star Mountain 
virker.

– Jeg har lært at klare mig selv, at 
udfordre mig selv og ikke tænke på 
mig selv som en byrde for samfundet, 
fortæller Dana Mohammad, der også 
arbejder på fabrikken. 

– Folk i lokalsamfundet kan se, at 
jeg kan hjælpe dem. Vi kan hjælpe 
hinanden, i stedet for at mobbe 

TRÆNING FÅR UNGE 
MED HANDICAP I JOB
BDM støtter et center på Vestbredden, der hjælper børn og unge med 
udviklingshæmning at indgå naturligt i lokalsamfundet. 

hinanden, gøre grin med hinanden, 
eller sige: »Du er en taber« og gøre 
hinanden nedtrykt. 

På centret har hun blandt andet 
lært at bage, at pakke ind og ud og at 
tage offentlig transport alene, fortsæt-
ter hun.

Klar til at ansætte flere
Reema Factory sætter pris på de unge 
medarbejdere fra Star Mountain. Fak-
tisk er 10 procent af medarbejderne 
personer med handicap:

– De mennesker, I har sendt til os, 
er fuldt engagerede, og deres præsta-
tioner er fremragende, udtaler fabrik-
kens direktør George Samander.

Og hans værkfører er enig:
– Det er en positiv oplevelse at an-

sætte personer med handicap. Vi er 
klar til at ansætte flere og anbefaler 
andre fabrikker at gøre det samme, 
siger Ramy Abu Olba.

Star Mountain Rehabilitation Cen-
ter (SMRC) hjælper personer med 
udviklingshæmning fra 25 landsby-
er omkring Ramallah på Vestbred-
den i Israel/Palæstina. Hjælpen 
består bl.a. i fysioterapi, ergoterapi, 
træning i dagligdags færdigheder 
samt grundskole, jobtræning og be-
skæftigelse. Fire programmer kører 
lige nu: Inkluderende børnehave, 
skole, jobtræning og mobilisering 
af lokalsamfundet. 

I 2022 har SMRC ydet hjælp til 
90 elever med både lette og svære 
handicaps. Børnene udvikler sig 
bemærkelsesværdigt godt. De lærer 
noget, bliver mere selvstændige 
og udvikler sig, så de kan klare sig 
i hverdagen. Mange integreres i 
kommunens skoler og får job på al-
mindelige arbejdspladser. Centrets 
udfordring er, at der kommer flere 
forespørgsler om hjælp til personer 

med svære handicap, end der er kapa-
citet til at hjælpe.  

I sommer fik fire studerende arbejde 
hos virksomheder. Arbejdet hjælper 
dem med at blive selvstændige, både 
økonomisk og socialt. Arbejdsgiverne 
er meget glade for deres indsats og 
har bedt os om at finde flere sådanne 
medarbejdere. 

SMRC har i syv år samarbejdet med 
Palæstinas Cirkusskole. En talentfuld 
elev, Mohammad Assis, medvirkede 
i år i et akrobatisk show i Bremen, 
Tyskland. 

Samtidig med alt dette arbejder 
SMRC på at ændre lokalbefolknin-
gens indstilling til personer med 
udviklingshæmning. Et team har 
samarbejdet med 12 lokale byråd i 
områderne Ramallah og Al-Bireh for 
at øge deres opmærksomhed på og 
prioritere handicappedes rettigheder 
på kommunernes dagsorden. 

Desuden har Ramallah Kommune 
med omkring 60.000 indbyggere 
anmodet SMRC om at udvikle en 
manual til at integrere behovene 
hos mennesker med handicap i 
alle aspekter af det kommunale 
arbejde. 

Brødremenighedens Danske Mis-
sion støtter et toårigt projekt for 
inklusion af børn med handicap i 
skolerne. SMRC har bevidstgjort 
skoleledere, lærere, elever og foræl-
dre i 25 skoler om handicappedes 
rettigheder. De lærte også pædago-
giske metoder til at inddrage børn 
med udviklingshæmning. Over 
2.000 personer vil være nået i løbet 
af projektperioden.

Ranya Karam, direktør i SMRC

Læs hele rapporten på 
www.bdm-dk.dk/SMRC

Det skete i 2022:
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AF SVEND LØBNER, JOURNALIST

Wasseem Sadaqa er 
stolt over at kunne 

forsørge sig selv.

Nehah Shehadeh 
tør nu gå ud og 

handle alene.
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Lea har tabt sit hjerte 
til Tanzania 
Efter syv måneder i Sikonge og kun tre uger i Danmark er Lea Mortensen vendt tilbage til 
Tanzania som volontør på børnehjemmet Peters House.

NYE MISSIONÆRER 
PÅ PLADS I TANZANIA
Hanne og Kjeld Simonsen blev udsendt til Kigoma i Tanzania fra Timring 
kirke den 6. september og er nu i fuld gang med at etablere sig. Opgaver er 
der mange af. 

Kjeld er murer og har i forvejen masser af Tanzaniaerfaring fra den del af 
missionsarbejdet, der drejer sig om vedligehold og konstruktion af kirker, 
skoler, hospitaler og beboelseshuse. Hanne er skolelærer og får brug for sine 
pædagogiske evner i undervisning af søndagsskolelærere og kristendoms-
undervisning i det hele taget.

SPONSORLØB GAV 
18.000 KR. TIL BØRNEHJEM
Søndag den 25. september var en flok BDMU’ere samlet til sponsorløb til 
fordel for Edmonds Børnehus i Uvira, Congo. 

Solen stod højt på himlen og de seks løbere og to cyklister var fulde af 
energi og klar til at bruge den i den gode sags tjeneste. På 45 minutter 
formåede de at samle omkring 18.000 kroner ind, som går ubeskåret til bør-
nehjemmet. Edmonds Børnehus er det første af fem børnehuse på Knudsen 
House i Uvira. Huset har navn efter områdets høvding.

BDM 
PRODUCERER
AKTUELLE 
PODCAST
Podcast er det nye sort i journa-
listikkens verden. Antal podcast-
lyttere fordobles år for år. Det er 
spændende at lytte til interviews på 
vej hjem i toget, foran kødgryderne, 
under havearbejdet eller løbeturen.

I første udgave fortæller general-
sekretær Arngeir Langås om sin 
nylige rejse i Tanzania. Derefter går 
det slag i slag med Jørgen Bøytler, 
Knud Elmo Knudsen og mange fle-
re. Hver podcast varer 30 minutter 
og til bydes gratis til lokalradioer. 

Hør dem på www.bdm-dk.dk/
podcast

SENNEPS-
KORNET UD-
KOMMER SOM 
NYHEDSMAIL
Sennepskornet udkom første gang 
for 101 år siden som blad til ud-
deling. Nu udkommer det digitalt 
som nyhedsmail. Men indholdet er 
det samme: Nyt fra Brødremenighe-
dens Danske Mission og en andagt 
med inspiration fra Bibelen.

Det er gratis at modtage Sennep-
skornet som nyhedsmail fire gange 
om året. Hver gang linkes der til en 
fil, der kan printes, så de gode nyhe-
der også kan uddeles til dem, der 
ikke har adgang til computer.

Vil du med på listen? Send en mail 
til Svend Løbner på sl@bdm-dk.dk. 

KORT NYT:

Så længe Lea Thusgaard Mortensen kan huske, har der runget et ekko i hendes baghoved af længsel 
efter at opleve verden og efter andre måder at leve og betragte livet på. 

Lea er 22 år og har siden januar 2022 haft sin 
hverdag i Tanzania. De første syv måneder var hun i Sikonge hos missionærerne Mia og Michael Toldam Korsgaard og deres tre drenge, hvor hun underviste familiens yngste, Eskil. Opholdet gav mod på mere, så efter blot tre uger i Danmark, rejste hun igen til Tanzania. Denne gang gik rejsen til Peters House i Sumbawanga.  

En følelse af hjem
Vi har spurgt Lea om, hvad det er, Tanzania kan, og hvorfor hun valgte at rejse ud igen.  

– I starten var det meget grænseoverskridende at binde sig til en enkelt lille by i syv måneder. Men det er det, der har beriget mig mest. At få lov at komme helt ind i et lille lokalsamfund og få skabt relationer til mennesker og få en følelse af hjem, når man står i køkkenet og laver mad i en glødende aftensol og kan høre en flok køer gå udenfor vinduet. 

En varme i hjertet
Hvorfor valgte du at rejse ud igen som volontør på 
Peters House?  

– Jeg havde været på et kort besøg hos volontørerne i foråret og faldt fuldstændigt for stedet og børnene. En aften så vi film, og jeg sad med to børn på hver side. De trykkede sig ind til mig og faldt halvt i søvn på skift. Lige dér kunne jeg mærke en varme i mit hjerte. En varme for de børn, som enten havde mistet deres forældre eller på anden måde var blevet efterladt alt for tidligt i livet. 

– Dagen efter i bussen på vej tilbage til Sikonge, fik jeg en meget tydelig tanke, næsten som hvis nogen havde hvisket det i øret på mig: »Det er ikke sidste gang, du er her.« Jeg fik helt fysisk en følelse af, at lige meget hvad, skulle Gud nok hjælpe mig. En ting var sikkert: Jeg skulle tilbage. 

Smil op til begge ører
Er der en oplevelse, som særligt har gjort indtryk på dig?  

– På Peters House har vi koraften hver mandag, hvor børnene synger og danser i forskellige kor. Jeg husker særligt en af disse andagter, hvor jeg sad og kunne se op på børnene, som stod med smil op til begge ører og skrålede løs med både arme og ben i bevægelse. 
– Jeg blev helt rørt over at se så mange glade an-

sigter på børn, der ellers har haft alle odds imod sig. Nu har de et trygt og godt sted, de kan kalde hjem med mennesker, som vil dem det bedste. Den aften fældede jeg en enkelt tåre, foldede mine hænder og takkede Gud for, at børnene er kommet her til Peters House.

AF REBEKKA BRØDSGAARD KNUDSEN, 

UNGDOMSSEKRETÆR

Vil du være volontør?
Kontakt Rebekka på rbk@bdm.dk.dk
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ANDAGT:
Guds vision for menneskeheden afspejles i hans karakter, 
og eksemplet er Jesus Kristus. Jesus elskede verden helt 
til det punkt, hvor han døde på korset for os. Denne helt 
ubetingede kærlighed findes kun i ham. Men sammen 
kan vi ydmygt forkynde og formidle vores kærlighed og 
omsorg til verden efter det forbillede, Jesus har efterladt 
os. Når vi nærmer os andre i kærlighed, afspejler vi Jesus. 
Hver gang vi engagerer os socialt, hjælper mennesker og 
kæmper for retfærdighed, hjælper vi Guds verden til at 
blive mere som ham og afspejle mere af hans kærlighed 
og omsorg.

Kirken er Jesu Kristi legeme. I hans legeme møder jeg 
mine søstre og brødre i tilbedelse og deling. Kirken er 
stedet, hvor vi er forenet i et særligt bånd gennem vor 
Frelsers legeme og blod. Kirken er en familie, hvor alle 
medlemmer er sammen om et fælles formål. Kærlighed 
og enhed er søjlerne i fællesskabet i Kristus. Det er stedet, 
hvor vi samles for at berige vores åndelige liv gennem 
evangeliet og den kærlighed, vi deler i Jesu navn.

I Brødrekirken i Albanien har vi altid kombineret evan-
geliet med humanitær støtte og socialt arbejde. Kirkens 
mission er at fortsætte den tjeneste, som blev startet af 
vor Herre Jesus Kristus ved at udbrede evangeliet på de 
måder, som vi er kaldet til. Vi har hver vores specifikke og 
unikke kald, som vi opfylder på hver vores måde. Kirken 
er dér, hvor vores gensvar på kaldet mødes og forenes, 
hvor gaver og talenter udfoldes, og hvor kirken opfylder 
sin mission: At sprede evangeliet, undervise de uuddan-
nede og give de sultne mad.

AF DENA FORTUZI, 
PRÆST I BRØDREKIRKEN I ALBANIEN   

NÅR VI ELSKER, 
AFSPEJLER VI JESUS

Løsensbogen
 

»Løsensbogen Guds 
ord til hver dag« inde-
holder et løsensord fra 
Det Gamle Testamente 
og en læretekst fra 
Det Nye Testamente. 
Løsensordene udtræk-
kes i Herrnhut. Bogen 
udgives på godt 40 
sprog. 

Pris kr. 100,- 
Køb den i shoppen på 
Adventsstjerner.dk.  

Husandagts-
kalenderen

 
Andagtsbogen er byg-
get op som en kalen-
der, så du hver dag kan 
rive en side ud og læse 
dagens andagtsstykke. 
Stykkerne er skrevet af 
365 forskellige forfat-
tere med en kirkelig 
bredde.

Pris kr. 229,95 
Køb den i shoppen på 
Adventsstjerner.dk.  

13 cm stjerne - plast med LED 
Fås bl.a. i hvid, gul og rød/gul

Pris: kr 180,-

40 cm stjerne - papir 
Fås bl.a. i hvid, gul og rød/hvid

Pris: kr 250,-

68 cm stjerne - plast 
Fås bl.a. i hvid, gul og grøn

Pris: kr 535,-

Du støtter BDM, når du køber stjerner.

Adventsstjerner.dk

Åretsgaveidé!


