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Projekt Uddannelse af evangelister i Sumbawanga
Kipili er en lille landsby med stor berøringsflade – ikke mindst i kraft af, at BDM har en livskraftig missionsstation med Knud Elmo Knudsen som aktiv missionær. Landsbyen ligger i en bugt ved Tanganyikasøen i
Tanzania og er centrum i Brødrekirkens evangeliserende arbejde i et større område.
Og Brødrekirken er i vækst i området! Det ses og mærkes, når missionæren kommer ud i området med
evangeliserende fremstød. Her er mødet med befolkningen vigtigt og helt centralt i besøget er altid forkyndelsen og samtalen med de lokale landsbybeboere!
Evangelisten er den person, der i det daglige varetager arbejdet i en menighed med undtagelse af forvaltning af sakramenterne (dåb og nadver). Sådan er det, fordi de få præster, der er, dækker et meget stort
område med mange kirker. Derfor komme de kun nogle gange om året til den enkelte menighed.
Evangelisten har til dagligt ansvaret for menighedens liv og trivsel. Det er ham, der sørger for dåbsoplæring,
sygebesøg, forkyndelse og meget mere.
Derfor er uddannelsen af flere evangelister også meget vigtigt!
Uddannelsen tilbydes på Brødrekirkens bibelskole i byen Sumbawanga. Det er en to-årig uddannelse, som
er grundlaget for den enkelte evangelists arbejde i den lokale kirke. De unge får hjælp til at betale for ophold og undervisning i forbindelse med uddannelsen.
BDM støtter uddannelsen af evangelister i Sumbawanga, da vi tror, det er en god og effektiv måde at støtte
en voksende kirke på.
Tak for støtte til uddannelse af nye evangelister!

Det koster det:
For kr. 5.000 om året kan en ung deltage i undervisningen
på bibelskolen i Sumbawanga og erhverve sig en uddannelse som evanglist.
Der kan støttes med:
 Større eller mindre beløb til dækning af studie,
kost og logi for kommende evangelister.

Kontakt:
Brødremenighedens Danske Mission,
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld.
Tlf. 7456 2233
M: bdm@dmr.org
W: www.bdm-dk.dk

Giro 400-6666
Bankkonto 9743-4672131928

___________________________________________
BDM – folkekirkeligt missionsselskab med arbejde i Tanzania, D.R. Congo og Albanien
Danske Bank 9743 - 4672 131928 – Giro +01< 400 6666

