Organisatorisk beretning 2020
Såvel Danmark som store dele af verden befinder sig i en undtagelsestilstand uden sidestykke
i nyere tid. Ord som Corvid-19 og Coronavirus er kendt af alle, og medierne er stort set kun
optaget af denne udfordring. BDM og vores samarbejdspartnere er meget mærkede af det. I
Albanien er arbejdet lukket meget ned, men hver dag kl. 17 holdes der en internetbaseret
andagt, hvor menighedens medlemmer og andre kan være med. På Star Mountain på
Vestbredden i Israel må de fysisk og psykisk syge børn og unge blive hjemme. Tanzania er ved
at lukke ned, og aktiviteterne er mere eller mindre blevet indstillet. I DR Congo oplever man,
at der kommer nye tilfælde, samtidig med at der har være store oversvømmelser i Uvira med
adskillige dødsfald og store ødelæggelser.
BDM valgte i denne situation at hjemkalde de 6 volontører, vi havde i Tanzania, mens
missionærerne selv måtte tage stilling til, om de ønskede at blive i landet eller rejse hjem. På
kontoret i Christiansfeld har info- og indsamlingssekretæren og jeg valgt at gå på
arbejdsdeling, hvilket betyder, at vi arbejder ½-tids og derudover får supplerende dagpenge.
Det skyldes bl.a. at alle møder og arrangementer er aflyst, såvel nationalt som internationalt.
Missionsfesten blev også aflyst! Vi havde glædet os til samværet med BDMs venner, ligesom
vi havde set frem til samværet med kirkeledelsen fra Brødrekirken i Vesttanzania, som skulle
have besøgt os til missionsfesten.
Men Guds mission stopper ikke! Behovene for vores opbakning og forbøn er på ingen måde
blevet mindre. Derfor vil vi også opfordre vores venner og bagland til fortsat at bære med,
sådan som man er i stand til det.
ÅRET DER GIK.
Der er mange ting at glæde sig over i året, der gik. I 2019 oplevede vi en markant fremgang i
de almindelige gaver, hvilket vi er meget taknemmelige for. Vi ser det som et udtryk for, at
venner og bagland har tillid til, at vi anvender de betroede midler på bedste vis – Gud til ære
og mennesker til gavn og glæde. Det samlede økonomiske overskud blev på kr. 227,342 –
uden overførsel fra udviklingskontoen - hvilket vi takker for!
Det har været meget opmuntrende at møde mange mennesker, specielt i missionshusene
rundt omkring i Danmark. Interessen for international mission har været stor, og der er blevet
stillet mange gode spørgsmål. Kaldet til mission – herunder engagementet i mission – fødes
gennem forkyndelsen af evangeliet, som derfor også har en central plads, når BDM kommer
på besøg. Vi er afhængige af økonomisk støtte, men ikke mindst glæder vi os over de mange,

der beder for BDMs arbejde. Det er en væsentlig del af det fundament, som BDM bygger sin
virksomhed på.
Et af de arrangementer, der står stærkt tilbage, er missionskonferencen i september måned i
Christiansfeld med titlen Guds mission i en foranderlig verden. Vi havde besøg Louisa og
Richard Evens fra All Nations Christian College i London. Undervisningen var meget
inspirerende, og deltagerne gav udtryk for stor glæde over at være en del af konferencen.
DE UDSENDTE MISSIONÆRER
Vore udsendte missionærer er fortroppen! De møder de mennesker, som vi ønsker at møde
med Guds kærlighed gennem de tre ben, vi står på: Forkyndelse, undervisning og diakoni.
Janice og Mads Refshauge Jakobsen er kommet godt i gang med opgaverne i Rukwa
Provinsen, ikke mindst i Kipili og ved Lake Tanganyika. Efter at have fået godt fodfæste i
området, har de påbegyndt evangeliserende aktiviteter via Kipili bådmission, hvor de besøger
menighederne langs kysten. Undervisning og visning af Jesus-film er fast på programmet.
Derudover er de meget engageret i Kipili, hvor de støtter kirkens arbejde, holder bibelkredse
og er engageret i kvindearbejdet. Derudover er de sparringspartnere for formanden i
provinsen, Erord Simae.
Knud Elmo Knudsen er pendlermissionær. Det indebærer, at Knud er udsendt ca. 2x3
måneder til Afrika, og resten af tiden opholder han sig i Danmark. Knud er bl.a. stærkt
engageret i arbejdet i DR Congo. Fase 2 projektet af Preventive Health Care, hvor vi fik
bevilget 3,5 millioner kroner, er Knud tovholder for. Det betyder, at han opholder sig en del i
det område, hvor projektet har sit epicenter, ligesom han fortsat har god kontakt til kirkens
ledelse i Uvira.
I 2020 blev Rasmus Kjær Jensen udsendt som missionær med placering i Kigoma, og vi
forventer at udsende endnu en familie til opgaver i Tanzania i slutningen af 2020 eller i
begyndelsen af 2021.
DEM TOG VI AFSKED MED
En æra er forbi! Siden 2002 har Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen hovedsageligt arbejdet
med spedalskhed i Sikonge, Tanzania. Uegennyttigt og samvittighedsfuldt har de arbejdet
utrætteligt for at hjælpe mennesker, der tidligere blev invalideret, når de fik spedalskhed,
men som nu – med den rette behandling – kan leve et normalt liv. De var med til at skabe håb
om en bedre fremtid for dem, der var smittet med denne forfærdelige sygdom.
Der skal lyde en stor og hjertelig tak for den indsats, som de har øvet gennem de mange år
som langtidsmissionærer i Sikonge. Nogle anderledes opgaver venter sandsynligvis i
Christiansfeld, hvor Lisbeth og Steen har slået sig ned.
Sidst på året i 2013 blev Morten Olesen ansat som økonomimedarbejder i BDM, efter at han
havde afsluttet en lang karriere i Danske Bank, bl.a. som filialleder. Han har meget kompetent
og loyalt varetaget de opgaver, han har haft. Der har været styr på tingene, og Morten har
samvittighedsfuldt sørget for, at vi har været helt trygge ved håndteringen af de mange bilag,
der år efter år er blevet samlet i de mange mapper på kontoret.

Morten har udvist stor fleksibilitet, hvilket har haft betydning for dagligdagen i BDM.
Samarbejdet med Morten har været særdeles godt i alle årene, og vi glæder os over, at i den
periode, hvor han har været ansat, har BDM oplevet en økonomisk opblomstring, der gør, at
den økonomiske situation har ændret sig markant i forhold til ansættelsestidspunktet i 2013.
Fra BDMs side skal der lyde en stor TAK for et godt og grundigt arbejde i sekretariatet med
BDMs økonomi og regnskab - og de mange andre opgaver, som kom til undervejs. Morten
Olesen har fx været stærkt engageret i den positive udvikling i salget af Herrnhuter
adventsstjerner i et godt samspil med Erik Baun.
Vi ønsker Morten alt godt og Guds rige velsignelse over livet som efterlønner.
Efter 5 år på posten, har redaktionssekretær for BDMnyt og Sennepskornet, Hanne Pihl,
Hillerød, ønsket at stoppe i opgaven. Det har været en meget stor hjælp at have Hanne som
redaktionssekretær. Hun har sørget for indkaldelse til møder, indsamle stof til bladene for
derefter at have kontakten til layouteren af bladet. Hanne har udfyldt en meget vigtig
opgave! Vi vil gerne sige hende en stor og velment tak for den periode, hvor hun varetog
opgaven, og den måde, hun gjorde det på. Vi ønsker hende Guds velsignelse i tiden fremover.
DEM ANSATTE VI
Rasmus Kjær Jensen, Hedensted, er blevet antaget som missionær. Rasmus er uddannet
landbrugsmaskinmekaniker og diakon. Rasmus har været et tre måneders sprogskoleophold i
Iringa, Tanzania, i begyndelsen af 2020. Rasmus er nu i Kigoma, hvor han er missionær i Lake
Tanganyika provinsen.
Palle Byg, Odense, er pr. 1.4. 2020 ansat som økonomimedarbejder. Palle kommer fra en
stilling som sekretariatsleder i Missionsforbundet, hvor han har været ansat i 20 år. Forinden
har han haft en karriere i forsvaret.
ÅRET, DER KOMMER
Coronavirus har vist os, hvor lidt vi har styr på. Lige pludselig ændrer vores verden sig, ja, hele
verden. Vi må indrette os på helt nye måder, og vi ved ikke, hvad fremtiden vil bringe. Vi
bliver mindet om, hvad Jakob skriver: Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det
(Jak.4,15). Dog ved vi, at også fremtiden er i Guds hænder.
Et nyt år ligger foran os – et nådeår! I BDM vil vi fortsætte det vigtige arbejde, vi står sammen
om med kirkerne i Tanzania, DR Congo, Burundi, Rwanda og i Albanien og i vores støtte til
Star Mountain på Vestbredden i Israel. Hvis det skal kunne lade sig gøre, er der fortsat behov
for et stort bagland, der kan støtte arbejdet med forbøn og offer.

TAK
Jeg vil igen i år udtrykke stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt
samarbejde. Vi har 4 møder om året, så de bliver som oftest meget intense. Jeg har et
nært samarbejde med Jørgen Bøytler. Vi drøfter mange ting sammen, og det er med
til at kvalificere de beslutninger, der bliver taget. Tak for et tæt og nærværende
samarbejde med de øvrige medarbejdere i BDM’s sekretariat. Tak til missionærerne
for deres store arbejde med de opgaver, de er udsendt til – og tak til alle I frivillige i

BDM som på den ene eller anden måde yder en værdifuld indsats. Uden jer ville det
ikke være muligt!
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