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RETFÆRDIGHED
Kan et menneske være mere retfærdig end Gud?

Jobs Bog 4,17

Hvad kan få os til at tænke en sådan tanke og hvad har 
fået forfatteren af Jobs bog til at skrive sådan? At prøve 
på at sammenligne et menneskes eller måske vor egen 
retfærdighed med Guds retfærdighed, synes at nærme 
sig det blasfemiske. Sådan kan vi opfatte det i dag og 
det ville i langt højere grad have kunnet opfattes sådan 
på Jobs tid. Men hvad er det så Gud vil fortælle os med 
beretningen om Jobs liv. Om hans fromhed, hans rig-
dom og hans lykke - og derefter om hans tragedie. Gud 
prøver Job. Han bruger endda Satan i fl ere forsøg på at 
ødelægge Jobs liv. Men Job bryder ikke sammen og hol-
der ud. Jobs prøvelser synes meget stærke - og han står 
dem igennem - så grueligt meget igennem. Men Job fi n-
der til sidst fred med Gud og efter al hans ulykke vender 
Gud hans skæbne og lader ham igen fi nde lykke og gode 
dage. Jobs bog er et bekendtskab værd og spørgsmålet 
til os er nu, hvad kan vi lære af Job og hans omgang med 
Gud. I det Ny Testamente fremhæves Job som et forbil-
lede. Jeg tror, at vi kan lære det, at trods vor modgang og 
selvom den ikke kommer fra Gud, kan vores udholden-
hed også til sidst belønnes med Guds barmhjertighed 
og rige nåde. 

TANZANIA FORUDE

Diakonhøjskolen summede i uge 31 af 28 forventnings-
fulde, spændte og en smule nervøse unge mennesker. 
Afrika in touch, Mission Afrika og BDMs efterårsvolontø-
rer var på forberedelseskursus. Ugen bød på forskellige 
relevante foredrag, rystesammen aktiviteter, teambuil-
ding og besøg af læge. 
 Lørdag var organisationernes dag - det vil sige, at vo-
lontørerne skulle tilbringe dagen sammen med folk fra de 
enkelte organisationer. Vi var en fl ok tidligere volontører 
eller VUB’ere, der tog os af de ni BDM-volontører. Billeder-
ne og fortællingerne fra Tanzania kunne ikke være mere 
up to date, idet Helene, der præsenterede, ankommet til 
Danmark 14 dage inden kurset efter et ophold i Kipili. 
Dagens program bød, udover en masse billeder, også på 
en hel del praktiske informationer og spørgsmål om alt 
mellem himmel og jord. Hvor mange T-shirts skal jeg have 
med? Hvordan brevstemmer man i Tanzania? Hvad med 
medicin og er der krokodiller i Tanganyikasøen? Det be-
rømte programpunkt: Swahiliundervisning gik de heller 
ikke glip af. Og jeg må sige, at de kom hurtigt efter det og 
fi k god beskæftigelse til fl yturen derned. 

For første gang gav det mening at dele volontørerne op 
i mindre grupper, fordi de skal til tre forskellige destina-
tioner: Sumbawanga, Kipili og Kigoma. Der blev vist bil-
leder og snakket ivrigt i grupperne, og det var dejligt at 
mærke det engagement, der kom til udtryk både fra de 
tidligere volontører, men også fra dem der skal af sted. 
Det var næsten ikke til at få stoppet snakken igen.    
 Aftenen sluttede med grill og hygge på plænen hos 
ungdomsmedarbejderen, hvorefter volontørerne kørte 
tilbage til Diakonhøjskolen for at få hvilet ud oven på en 
dag med mange nye indtryk og et hoved, der var blevet 
fyldt godt op med praktiske informationer og billeder af 
det der venter dem. 
 Som afslutning på kurset var der søndag eftermid-
dag udsendelsesgudstjeneste, hvor familie og venner 
deltog. Gudstjenesten havde volontørerne selv strikket 
sammen, og den indeholdt blandt andet forbøn for hver 
enkelt volontør og en præsentation af de projekter de 
hver især skal ud til. Efter gudstjenesten var der kaff e 
med forældre og medarbejdere inden for hver organisa-
tion og til sidst blev der sagt: »safari njema« - god rejse.

AMBASSADØRAFTEN
I november planlægger BDM en række møder rundt om 
i landet, hvor vi inviterer BDMs venner til et møde om 
BDMs arbejde. Vi har brug for sådanne møder, hvor vi 
har fokus på arbejdet ude og hjemme. Vi har brug for 
den inspiration sådant et møde kan give både venner 
og ansatte.
 Vi har haft én ambassadøraften, og det var virkelig 
spændende og inspirerende, og der kom mange forslag 
og ideer på bordet. Jeg oplevede meget stærkt, at del-
tagerne kom til mødet som BDM-venner, og at nogle af 
dem forlod mødet som ambassadører for BDM. Andre fi k 
styrket deres interesse for arbejdet. 
 En ambassadør for BDM taler BDMs sag i forskellige 
sammenhænge: bibelkreds, samfund, forening, me-
nighed, menighedsråd osv. Ambassadører er på listen 
over modtagere af nyhedsmails fra BDM. Vi har allerede 
oplevet, at ambassadører har sendt mails eller ringet og 
gjort opmærksom på et arrangement, hvor BDM kunne 
være med.
 Med stor frimodighed og forventning ser vi frem til 
møderne i november. Fra midt i oktober vil listen over 
ambassadøraftener være på BDM-DK.DK. Disse aftener 
er vigtige i arbejdet med at styrke BDMs missionsarbej-
de. Så vel mødt til inspirerende samvær i november!

Afrika in touch, Mis-
sion Afrika og BDMs 
efterårsvolontører 
var på forberedelses-
kursus
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ANOSISI MWAIKOLE 
- VELSIGNET AF GUD

den dag jeg holdt op efter ovenstående oplevelse, hav-
de jeg altid været nr. 1 i klassen og ofte fungeret som 
hjælpelærer for de øvrige elever. 
 Allerede fra 6. klasse som 12-årig var jeg begyndt at 
prædike under gudstjenesterne i kirken. De folk, der 
jagtede mig, havde været bange for det, jeg prædikede, 
og derfor stræbte de mig efter livet med hekseri for at 
få bugt med mig.

Uddannet evangelist
Fra det tidspunkt jeg vågnede igen, holdt de op med alle 
deres bestræbelser, og mit problem med øjet var væk. 
Under alt det ovennævnte voksede inde i mig en ubæn-

dig trang til at komme på bibelskole for at blive evange-
list. Jeg forlod Secondary School, og allerede året efter 
begyndte jeg på Moravian Bibel School i Kilangala nord 
for Sumbawanga. Jeg gennemførte uddannelsen og 
blev evangelist.

Arbejde med mennesker
Efter nogle år som evangelist kom jeg videre til Mothe-
co (Brødrekirkens teologiske uddannelsessted) i Mbeya 
for at læse til præst. Jeg blev ordineret i 1999 og har 
siden arbejdet som bibelskolelærer, sognepræst, stu-
denterpræst og er pt. formand for Mpanda distrikt. Jeg 
har altid godt kunne lide at arbejde med mennesker og 
deres problemer, åndelige så vel som fysiske. Og det har 
været en stor styrke for mig, at jeg altid har følt opbak-
ning fra min kone og de mennesker, jeg arbejder iblandt. 
For mig er samarbejde og enighed en meget vigtig fak-
tor, og jeg føler mig ikke godt til pas, hvis jeg når dertil 
at skulle bruge mit embedes autoritet.

Tryghed i troen på Jesus
Selvfølgelig er det ikke altid let at være leder herude, 
hvor der ofte smedes rænker imod en, og ens ’rivaler’ 
ikke ser sig for gode til at hente hjælp udefra (traditio-
nel medicin, hekseri, trolddom). Men det er, som om al 
hekseri og trolddom viger fra mine omgivelser. Meget 
ofte har jeg følt denne kraft, når det drejer sig om ånde-
uddrivelser. Jeg er helt på det rene med, at det ikke er 
ved min, men ved Jesu Kristi kraft at ånderne uddrives. 
Det er en meget stor tryghed at kunne hvile i troen på 
Jesu kraft og kærlighed.

Mangler ikke noget
Arbejdet som præst i Rukwa er meget dårligt lønnet - 
knap en ¼ af det en lærer i grundskolen får. Som præst 
har vi pligt til at hjælpe dem, der kommer til vores dør, 
og der kommer nogen hver dag, som trænger mere end 
vi. Alligevel oplever jeg gang på gang Guds nåde og må 
ærligt indrømme, at selv om mit bæger ikke ligefrem 
fl yder over, så mangler jeg ikke noget i det daglige. 
Ligesom vi hjælper andre, kommer andre os til hjælp; 
herigennem oplever vi dagligt kærligheden fra Gud og 
kærligheden os mennesker imellem.
 Alt i alt betragter jeg mig selv hverken som rig eller 
fattig, men som én der er velsignet af Gud.
 Her ender samtalen med Anosisi Mwaikole, formand 
for Mpanda distrikt i Brødrekirken i Rukwa.

Af Knud Elmo Knudsen Missionær

Jeg sad inde i huset, med hovedet over en gryde kogen-
de vand, da jeg pludselig så tre mænd stå i døråbningen. 
På det tidspunkt gik jeg i Form 2, men jeg havde ikke væ-
ret i skole i mere end et halvt år pga. problemer med mit 
ene øje. Trods lægekonsultationer både her og i Mbeya 
havde man ikke kunnet fi nde nogen årsag til øjenpro-
blemet, så jeg var henvist til alm. behandling som oven-
nævnte for at lindre smerterne og opsvulmning af det 
ene øjenlåg, som hang halvvejs ned af kinden.

På fl ugt
Min mor sad med ryggen til døren og så ikke mændene; 
men jeg vidste, at de var kommet for at hente mig, så jeg 
stak af uden betænkning. Uden for huset var der mange 
mennesker, som sammen med de tre begyndte at jagte 
mig, og det lykkedes mig ikke at nå hen til udhuset, hvor 
jeg ellers kunne have lukket mig inde og været i sikker-
hed. Jeg faldt om lige foran døren.

Prædikant som 12-årig
Min familie har siden fortalt mig, at de, da kom ud af 
huset og fandt mig, anså de mig for død. Og de var al-
lerede begyndt at tænke på forberedelser til begravel-
sen næste dag; men min søster blev hos mig og bad hele 
natten over mig, og næste morgen vågnede jeg til alle 
store undren.
 Jeg kendte godt de tre mænd og de andre, som jag-
tede mig. - De havde hele tiden været ude på at stoppe 
mig i mine foretagender. Fra jeg begyndte i skolen, til 

 Efterskrift:

Missionær Knud Elmo Knudsen skriver: Jeg har ar-
bejdet sammen med Anosisi gennem fl ere år, og 
jeg har haft ham med på alle mine ture til Congo. 
Han er en af de præster herude, som gør indtryk 
på én både gennem ord og handling. Alle steder, 
han kommer, er der fremgang på det åndelige om-
råde, hvorefter der som resultat af større fælles-
skabsfølelse også følger en materiel fremgang. 
Anosisi er en af de få, som jeg er fortrolig med. 
Han siger om sig selv: »Vi afrikanere er bundet så 
meget til vores gamle kultur, at ingen blandt os 
kan være mere end 90 % ærlige«. Det kan være 
svært at forstå og endnu sværere at acceptere; 
men hvor fi nder vi de 100 % ærlige? Jeg er Gud 
taknemmelig for, at jeg har fundet en, som i det 
mindste indrømmer og tør stå ved, at han ikke er 
100 %. Det matcher mere det, jeg selv er.

Anosisi Mwaikole er en god forkynder

Anosisi Mwaikole er en god forkynder
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SPEDALSKHEDSARBEJDET SET 
MED NYE ØJNE
Torsdag den 16.6. havde Sophie og jeg den fornøjelse 
at følge dr. Ruhamya og Richard, der begge arbejder på 
Leprosariet/spedalskhedshospitalet i Sikonge. Der har 
i mange år været BDM-missionærer udsendt til spe-
dalskhedsarbejdet i Sikonge. De nuværende missionæ-
rer Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen var på orlov i 
Danmark, men vi havde alligevel fået lov til at komme 
på besøg.

Kidugalo 
Vi startede dagen med at hente Richard, som allerede 
var i gang med arbejdet, i Leprosariets camp, Kidugalo, 
hvor de mest forkrøblede af de tidligere spedalske bor. 
Disse mennesker har pga. de svære handicap, de har 
fået af spedalskheden brug for hjælp til mange af hver-
dagens gøremål. Her er de fl este af beboerne over 70 
år, og man sætter ikke fl ere ind her, men campen får lov 
til at uddø på naturlig vis, ved årsskiftet var der 20, nu 
18, da en var natten før vores besøg, så vi kunne ikke 
komme ind og se campen, sagde dr. Ruhamya.
 
Kanoge
Derefter tog vi ud til landsbyen Kanoge 3 km. uden for 
Sikonge, hvor tidligere spedalske, der er bange for at 
vende hjem i frygt for andres udelukkelse, eller fordi de 
er bange for at smitte andre. Men man smitter ikke, når 
man er i behandling eller helbredt!!! Så det er en tragisk 
misforståelse. Tidligere spedalske bosætter sig i Kano-
ge og begynder et nyt liv. Der er 170 indbyggere, hvoraf 
fl ertallet er tidligere spedalske eller familie hertil. 

pleje for at undgå rifter o.l., da de jo ikke kan mærke 
disse og derfor er i høj risiko for at få grimme, grimme 
sår. Det er med sådanne sår, at patienterne indlægges 
på Leprosariet. Sårene er fl ere måneder om at hele, da 
patienterne bliver ved med at gå eller belaste sårene, 
fordi de ikke føler smerte. 
 Der er altid brug for sæbe og vaseline på Leprosariet 
til behandling af de tidligere spedalskes fødder. 

Røre ved dem
Dr. Ruhamya gjorde meget ud af at vise os,at man ikke 
skal være bange for, at disse patienter smitter med spe-
dalskhed, ved at give dem et klap på skulderen, tage 
deres hånd osv. Det blev jeg bare så glad for at se, for 
jeg har ofte oplevet, at lægerne her har skræk for at røre 
deres patienter.
 
Leprosariet
Nu var tiden kommet til, at vi skulle se selve Leprosari-
et. Leprosariet er ret stort, og vidner om den lille lands-
by det i gamle dage var, da man isolerede spedalske fra 
resten af samfundet. Der var syv patienterindlagt. Alle 
havde de grimme sår på fødderne. Mange af patien-
terne ligger alene på stuerne, da deres sår ofte lugter 
så grimt, når de ankommer, at andre patienter ikke kan 
holde lugten ud! 

Af Helene Kirkegaard Petersen Volontør, Kipili

Helene blev Bachelor i medicin i februar lige inden, hun 
rejste til Kipili for at være den første volontør i Mobilkli-
nikken. Sophie (Gammelgaard Trans), der rejste sammen 
med Helene, var volontør på Cheke Chea i Kipili.

Uden følelse
For at gøre op med denne stigmatisering af spedalske 
behandles tidligere spedalske kun på Leprosariet, når 
de har følgevirkninger af spedalskhed. Ved alle andre 
sygdomme behandles de på det normale hospital som 
alle andre. 
 Det ugentlige besøg i Kanoge bruges til at give de 
tidligere spedalske mulighed for at vaske og smøre/
fugte deres fødder. Når spedalskhed ikke opdages i 
tide påvirkes/ødelægges patienternes nerve, hvilket 
resulterer i, at de mister følesansen i lemmerne, og 
mange af dem mister fi ngre og tæer. Denne nervebe-
skadigelse og de handicap, der kan følge med, kan man 
ikke gøre noget ved selvom patienten behandles og 
helbredes fra sin spedalskhed. Da de har mistet føle-
sansen i deres fødder er det yderst vigtigt med fod-

Mange af patienterne har gentagne indlæggelser bag 
sig, da deres hverdag udenfor hospitalet ikke er gun-
stigt for deres sårbare fødder. De har ofte alt for hårdt 
arbejde, ingen penge til sko, dårlig kost osv. Behandlin-
gen af disse sår består i hvile/afl astning af det berørte 
sted, rensning evt. kirurgisk af såret samt pleje af om-
rådet omkring for at hjælpe opheling. Heldigvis blev vi 
fortalt, at antallet af amputationer er stærkt nedadgå-
ende. 
Vi så også Leprosariets lille operationsstue, samt det 
værksted, hvor der bliver lavet specialfremstillede sko til 
de spedalskes forkrøblede fødder og proteser til folk, som 
har fået amputeret et ben. Der laves et fantastisk hånd-
værk, men der var knap med de materielle ressourcer.

Hvor var det bare spændende at lære om en sygdom, 
der er så mange myter og historier om, og som man ikke 
vil komme i berøring med hjemme. Man får jo helt blod 
på tanden, om man engang skal tilbage til Afrika som 
læge.

Operationsstuen
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ØKONOMISØJLEN 2011
BUDGET

5.170.000 kr.

INDTÆGTER
3.041.952 kr. 3.765.578 kr. 

UDGIFTER

1.0

2.0

1.0

2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

PR. 31.08.2011

mio. kr. mio. kr.

BØRNEKLUBBEN I SIMBO

Missionær Susanne Lauridsen skriver om børneklubben 
i Simbo og en ny børneklub i Kigoma.
 
I går søndag var Mette, Merethe (vores to volontører), 
ungdomsgruppen og jeg til børneklub i Simbo. 
De sidste par gange har det været svært at være derude. 
Så stemningen i bilen på vejen hjem efter børneklub har 
ikke været så munter.
Denne gang valgte vi ledere at bede på stedet, hvor vi 
ville holde børneklub. 
Der er mange muslimer i området ved Simbo, så der er 
mange, der ikke ønsker, at vi skal være der.

Efter en halv times leg, plejer vi altid at synge. John, der 
ledte sangen, valgte at lade børnene vælge sangene. 
Barnet, der valgte en sang skulle stå i midten og synge 
for. En lille, fattig dreng på fem år, sang af fuld hals og 
voksede mindst 10 cm. Fantastisk at se glæden hos ham. 

Efterfølgende var der undervisning. Børnene bliver op-
delt i tre grupper efter alder. Et barn sad og lyttede i den 
mindste gruppe. En muslimsk mor kom og tog sit barn 
med sig, mens det blev skældt godt og grundigt ud. 
Flere muslimske børn følger gruppens aktiviteter på af-
stand. De siger, at de er bange for at komme med, da de 
så vil blive slået, når de kommer hjem.

Vi har startet endnu en børneklub her i Kigoma. Den er 
stadig i opstartsfasen. I går var der 20 børn. 

Ønske om forbøn:
For børneklubberne i Simbo og Kigoma 

Af Susnne Lauridsen Missionær, Kigoma

At vi ledere på trods af modstand i Simbo må få visdom 
og frimodighed til at fortælle om Jesus. 
At jeg må få visdom til at oplære de unge ledere i Bibe-
len, så de kan formidle det videre på børneniveau. 

Børnene leger og synger

De bruger også hånddukker i børneklubben
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Af Erik Baun Generalsekretær BDM

NYHEDSBREV 
Modtag BDM ś nyhedsbrev på email, 
tilmelding på www.bdm-dk.dk

email, email, 

STØT BDM 
Giv gaver via BDMs hjemmeside www.bdm-dk.dk

2012
Aftal et møde med:

Aftal et møde med:
Missionær Knud Elmo Knudsen, Kipili
Mødeperioder: 
17. jan. - 9. feb. og 27. feb. - 14. marts
Kontakt BDM på BDM@dmr.org el. 74562233

2012

Generalsekretær Erik Baun
eb@dmr.org el. 74562233

Projekt- og infosekretær Betina Fredensborg 
Hoff mann  bfh@dmr.org el. 74562233

Tidl. missionær Ingrid Markussen, Christians-
feld, 74560308 el. mobil 61719825

NYT FRA BESTYRELSEN

Ved bestyrelsens møde d. 27. juni kunne formand, 
Jørgen Bøytler byde velkommen til to nye bestyrel-
sesmedlemmer, Majken Pedersen, Århus og Christian 
Aagaard, Gjellerup.

Herefter har bestyrelsen følgende medlemmer:
• Jørgen Bøytler, Christiansfeld (formand)
• Vibeke Gravesen, Ringkøbing (næstformand)
• Kirsten Troelsen, Gårslev (kasserer)
• Jytte Schmidt, Christiansfeld
• Majken Pedersen, Århus
• Hans Peter Kristensen, Hvide Sande
• Keld Balmer Hansen, Otterup
• Christian Aagaard, Gjellerup

(Formand, næstformand og kasserer udgør BDMs forret-
ningsudvalg.

Ved bestyrelsens møde d. 22. aug. drøftede bestyrelsen 
BDMs økonomiske situation. Der må arbejdes med ek-
stra tiltag for at få økonomien til at hænge sammen.
Bestyrelsen fi k forelagt en indsatsoversigt over de 
mange opgaver og projekter, som BDM har ansvar eller 
medansvar for i Tanzania, Congo, Burundi og Albanien. 
Sekretariatet arbejder videre på indsatsoversigten, da 
den kan udvikles til et godt og nyttigt værktøj både for 
bestyrelse og sekretariat.

Sekretariatet slankes
Bestyrelsen er opmærksom på, at sekretariatet slankes 
mht. antal medarbejdere, når sekretær Inge Sick går på 

pension fra d. 1. okt. Der har gennem længere tid været 
arbejdet på at omstrukturere og tilpasse sekretariatets 
arbejde til den nye situation. Det vil dog først være på 
plads, når Inge Marie Eckhardt ved årsskiftet overgår til 
BDM fra Fælleskontoret i Ydre Missions Hus, hvor hun 
bl.a. har ført BDMs regnskab. 

En fl ok frivillige
En udfordring og et vigtigt nyt tiltag på sekretariatet 
bliver at defi nere opgaver, som frivillige kan løse for 
BDM. I forvejen har vi en god og trofast fl ok, som pakker 
f.eks. Direct Mails for os. Men der er en række andre op-
gaver, der også kan løses af frivillige, f.eks. forsendelse 
af BDMnyt til venner på Færøerne og i udlandet.

Støtte fra DMR-U
Efter succesen i Rukwa / Sumbawanga i foråret 2011 
med et seminar om kapacitetsopbygning har BDM op-
muntret ledelserne i Congo og Tabora til at søge om 
støtte fra DMR-U til at gennemføre tilsvarende semina-
rer i deres kirkeprovinser.

Efter bestyrelsesmødet d. 22. aug. tog bestyrelsen af-
sked med Inge Sick og hendes mand, Heine ved en hyg-
gelig middag på Brødremenighedens Hotel. En god og 
lidt vemodig afslutning på et langt og godt bestyrelses-
møde.  

VOLONTØRER
Knud Elmo Knudsen, Kipili er i Danmark fra midt i januar 
til midt i marts 2012 på møderejse, og derfor kan der 
ikke være volontører i Kipili og Sumbawanga i foråret 
2012.
 I Kigoma er fam. Lauridsen dækket ind med volontø-
rer helt frem til sidst på foråret 2013. Det er bare fanta-
stisk og en stor lettelse både i Kigoma og for sekretaria-
tet, fordi dermed er undervisningen af Thea, Esther og 
Anna sikret frem til familiens næste ordinære hjemme-
ophold.

MØDE MED VOLONTØRER
På BDMs hjemmeside - BDM-DK.DK - kan man under vo-
lontør og møde med volontører få oplyst, hvilke volon-
tører der pt. står til rådighed for møder.
 Interesserede kontakter volontøren direkte enten 
pr. e-mail eller på vedkommendes mobil og aftaler et 
møde. Nødvendige rejseudgifter for volontøren forven-
tes dækket, og samtidig håber vi, at der bliver samlet 
en gave ind til BDM og det formål, som volontører helt 
sikkert har talt varmt og godt om.

EFTERÅRET 2012
Fra august 2012 sender vi igen volontører til Kipili og 
Sumbawanga. Der er allerede et par stykker på listen, 
så hvis du er ung og læser dette og gerne vil ud som 
volontør for BDM fra sommer 2012, så send en mail til 
generalsekretær Erik Baun - eb@dmr.org om det.
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