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Besøg i Burundi og Rwanda   
I denne coronatid, hjemmeisoleret med aflys-
te aktiviteter, har der været tid til at se tilbage 
på de berigende besøg, vi i det seneste halvår 
har haft i Burundi og Rwanda. 

Roskilde Baptistkirke sendte et helt team til 
Rubura i Burundi som korttidsmissionærer. 

Line og Rasmus genbesøgte venner og pro-
jekter sammen med deres ældste søn Emil.  

En familie fyldte kufferne med sportsudstyr 
og holdt ferie med fodboldskole for de fattig-
ste i Rwanda. 

YEGO holdt seminar, samtidigt med at 
Bethelkirken gennemførte en stor missions-
rejse til Rwanda med hele 20 personer. 

Dette nyhedsbrev kigger tilbage på nogle af de 
mange berigende besøg det seneste halve år. 
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KIRKEVENSKAB   

OM LIV, TRO  
OG MISSION

Line og Rasmus har besøgt Burundi og Rwanda for at gense de mennesker, kirker, projekter og steder, 
som de har fulgt og støttet det meste af deres liv, senest i perioden 2015-17 hvor de som familie boede og 
arbejdede i Burundi og Rwanda. På billedet besøger Rasmus en batwamor sammen med Jonas Norgaard.
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Roskilde og Rubura: Venskabskirker 
Roskilde Baptistkirke er venskabskirke med Rubura og støtter løbende kirken og stedet med 
penge, ressourcer og besøg. Præst i Roskilde Baptistkirke Jakob Vagner og hans familie boede i 
en periode i 2017 i Rubura. Det voksede der et stærkt kald og varme relationer ud af.   

I oktober 2019 tog et team fra Roskilde til 
Rubura for at bruge deres efterårsferie på 
at gøre gavn som korttidsmissionærer.  

"Fattigdommen i Burundi er ufattelig. 
Mennesker bor i sivhytter uden strøm og 
vand, lever af ét måltid om dagen, ejer kun 
ét sæt tøj, har ikke råd til lægebehandling 
og er stort set uuddannede. Vi har knoklet 
med forkyndelse i kirken, undervisning af 
lærere på skolen, medvirket på en ung-
domslejr, undervist på præsteskolen, 

hjulpet på sundhedsklinikken, besøgt 
menighedsplantninger og syge i lands-
byen. Vi er ubeskriveligt glade for, at vores 
kirke vil og kan være venskabskirke med 
Rubura," fortæller præst Jakob Vagner. 

Teamet fra Roskilde skabte nyt liv og håb 
på højen i Rubura, og tog selv hjem med et 
nyt udsyn og en ny indsigt: Nye planer og 
endnu mere liv til kirkevenskabet mellem 
Roskilde og Rubura.  
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Roskilde&Rubura

Mia fra Roskilde-teamet 
underviser i Rubura. 

Anders Rask og hans søn Frederik  
besøger en Batwa-landsby.
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Det var forunderligt at se den gensidige 
glæde i legen, spillet, samarbejdet, læring-
en og fællesskabet, udfoldet i idræt, da vi 
sammen med et vennepar brugte efterårs-
ferien på fodboldskoler i Rwanda.  

Idræt opløser skel og forskelle og forener i 
ligeværdigt fællesskab. Lige fra skolelederne 
til udsendte medarbejdere lod sig alle rive 
med og endte i træning og kamp.  

Vores vennepar havde inden rejsen mobili-
seret deres lokale fodboldklub, netværk og 
sponsorer, så de kunne medbringe 80 spiller-

sæt, 40 bolde, 60 trøjer, 6 pumper og 4 træ-
ningsstiger. Det kunne alt sammen lige være i 
kufferterne. 

Tak til alle der donerede! På den måde kunne 
vi i samarbejde med skolerne både gennem-
føre endagsfodboldskoler, lære 40 udvalgte 
elever på hver skole træningsprogrammet, 
udstyre dem og skolerne med træningsudstyr, 
som de kunne beholde, og vigtigst af alt give 
dem ansvar for at give videre: træne alle deres 
kammerater i og udenfor skolerne.  

Tak for kampen - og en ferie med formål.  

!3

Familie, ferie og fodboldskole 
Fodboldskole i ferien... Kan vi overføre dansk fodboldfællesskab til børn og unge i skolerne i 
Rwanda? Det var drømmen, da vi havde besøg af et vennepar fra Danmark, Mia og Allan 
Lorentzen, og sammen havde forberedt to fodboldskoler på to skoler i det sydlige Rwanda.

OVC Child
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Line og Rasmus: En livslang passion 

Rasmus kombinerer et statusmøde i Butare om blandt andet børneprojektet LLCCM med en 
brochette-frokost sammen med (fra venstre) Jean Marie, Edouard, Rasmus, Jonas og Leonard.  

Line og Rasmus har besøgt og i perioder boet i 
Burundi og Rwanda siden de var helt unge. 
Kirke- og udviklingsarbejdet i de to fattige, 
men fantastiske lande, og formidlingen tilbage 
til Danmark, er blevet en livslang passion for 
familien. I november besøgte Line og Rasmus 

sammen med deres ældste søn Emil Burundi 
og Rwanda for at for gense de mennesker, 
kirker, projekter og steder, som de har fulgt og 
støttet det meste af deres liv, senest i perioden 
2015-17 hvor de som familie boede og arbej-
dede i Burundi og Rwanda. 
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Rasmus og Emil i Kigali 
lufthavn pakker bilen. 

Rasmus til gudstjeneste i 
Rubura i Burundi.

OVC Child

AEBRs Emmanuel viser 
Rasmus et nyt gæstehus.

På vej over grænsen til Bu-
rundi med Jean Marie.

Aftenhygge og gode sam-
taler i Rubura. 

Rasmus med batwa-familie 
foran deres hytte og hjem.
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Mortens mission 
I BaptistKirkens kirke- og udviklingsarbejde i Burundi og Rwanda står missionssekretær 
Morten Kofoed helt centralt. Morten har i flere årtier holdt hjertet varmt, hovedet koldt og et 
smil på læben i et krævende og til tider håbløst arbejde i nogle af verdens fattigste lande.  
 
Missionssekretær Morten Kofoed er som 
den eneste fuldtidsansatte i Baptist-
Kirkens missionsarbejde i Danmark med i 
stort set alt og besøger selv Burundi og 
Rwanda to gange om året.  

Morten har ad flere omgange boet i de to 
lande og bruger idag sit store kendskab til 
at motivere og koordinere, bygge bro 
mellem ude og hjemme, lægge budgetter 
og aflægge regnskab. Morten glatter ud og 
løfte op, ansøger og afrapporterer til  

 
donorer samt er knap færdig med at eva-
luere egne eller andres rejser til Burundi 
og Rwanda før næste tur skal arrangeres, 
visa ansøges og rejser planlægges.  
 
Missionsarbejdet i Burundi og Rwanda og 
Morten har hørt sammen, siden Morten 
for flere årtier siden som ung engagerede 
sig i kampen for mission, udvikling og en 
mere retfærdig verden.  
 
Se fotos fra Mortens seneste besøg. 
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Morten til møde i "abakuru" - 
UEBBs ledelse i Burundi.

I de senere år har Morten og 
Jonas Norgaard kørt parløb.

MissionssekretærMorten



NYHEDSBREV NR. 5 APRIL 2020

YEGO 

YEGO var i Rwanda i februar. I øvrigt i samme 
periode, hvor Bethelkirken også var på besøg. 
På billedet ses derfor fra venstre: Jonas, 
Nathan fra AEBR, Mona og Lars fra Bethel, 
Iben, Noheri, Hanne, Steffen og Rebecca.   

Rebecca Krabbe-Sørensen, Steffen Bolvig 
Hansen og Iben Nordlund Kragh i YEGO-
teamet gør et fantastisk arbejde for at forme 
fremtiden for ungdomsarbejdet: et nyt projekt 
i samarbejde med deres partner YNC.  

YEGO havde fuldt program den uge, de var i 
Rwanda, med projektbesøg, workshops og 
ture til bl.a. Kigusa i Bugesera. 

YEGO er et dygtigt og dedikeret team. Deres 
engagement i kirke- og udviklingsarbejdet 
former ikke bare ungdomsarbejdet og fremti-
den, men inspirerer med nye idéer og metoder 
i alt arbejdet og samarbejdet i Rwanda. 

Køer i Rubura 

Køerne i Rubura bliver passet af Japhet. Det 
er hans fuldtidsarbejde og det sætter han en 
ære i. Billedet viser Japhet i staldene med 
nogle af køerne. 

I de fleste udviklingsprojekter i Rwanda og 
Burundi har BaptistKirken integreret et land-
brugsaspekt, som sikrer nok og ikke mindst 
bedre mad samt indkomstgenererende initia-
tiver, som skaber et både højere og mere 
bæredygtigt velfærdsniveau, hvor mennesker 
bliver selvforsynende og selvforsørgende.  

En effektiv metode til at udbrede godt land-
brug er demonstrationsmarker og -stalde, 
hvor alle ved besøg kan se og lære, hvordan 
afgrøderne eller dyrene skal forvaltes for 
større, bedre og sundere udbytte. 

I Rubura har vi derfor et stort landbrugspro-
jekt med både grise, køer og marker. Vi kalder 
det RAB - Rubura Agro Business. 

Japhets loyalitet og arbejdsomhed har gjort 
køerne til en succes i Rubura. Og takket være 
Japhets køer har menneskerne i Rubura bedre 
ernæring, naturlig gødning til markerne, ind-
komst fra salg og løbende uddannelse af og 
udbredelse til nye landmænd i området. 
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FAKTA  OM YEGO  
 
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, 
BBU, og Spejderkorpset har igennem flere 
år haft et ungdomslederprogram med pro-
jekter og udveksling af unge baptister fra 
Danmark og Rwanda.  

Arbejdet er styret fra dansk side af YEGO-
teamet.  

Yego betyder "ja" på kinyarwanda.
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Malariaepidemi 

Burundi er igen ramt af en malariaepidemi. 
Mange tusinde er i det seneste år døde af 
malaria og FN har registreret over fem mil-
lioner tilfælde af malaria i landet med godt 11 
millioner indbyggere.  

Næsten halvdelen af landets indbyggere har 
været ramt af denne potentielt dødelige syg-
dom. 

Myggenet er afgørende for at reducere 
risikoen for at få malaria, men et myggenet til 
30 kr. er desværre en uopnåelig luksus, de 
fleste fattige familier i Burundi ikke har råd 
til.  

Sammen med Baptistkirken i Burundi har 
Baptistkirken i Danmark derfor samlet ind til 
og støttet indkøb af myggenet, som er blevet 
uddelt til familier fulgt af undervisning i kor-
rekt brug af nettene. 

Det er helt overvejende børn, som dør af 
malaria og oftest børn, som bor i landdistrik-
ter med ringe adgang til sundhedstjenester. 

Malaria - hva' er det? 

Malaria er en infektionssygdom, som skyldes 
en gruppe af malariaparasitter, kaldet Plas-
modium.  

Plasmodiumparasitterne er encellede orga-
nismer, der kan leve som parasitter i blandt 
andet mennesker og i en bestemt slægt af 
stikmyg ved navn Anopheles: malariamyggen! 

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
anslår, at der i 2018 var 228 millioner tilfælde 
af malaria på verdensplan. De fleste malaria-
tilfælde i 2018 var ifølge WHO i den 
afrikanske region (213 millioner tilfælde). 

I 2018 var der anslået 405.000 dødsfald som 
følge af malaria globalt sammenlignet med 
416.000 anslåede dødsfald i 2017 og 585.000 
i 2010. 

Børn under 5 år er den gruppe, der er mest 
sårbare overfor malaria. I 2018 tegnede de sig 
for 67% (272.000) af alle malariadødsfald 
verden over. 

Navnet malaria betyder 'dårlig luft' og kom-
mer af, at man i mange år troede, at man blev 
smittet gennem "dårlig luft". Navnet blev ikke 
ændret, selvom det blev opdaget, at malaria 
overføres med malariamyggen. 

Der har tidligere eksisteret malaria i Dan-
mark, men sygdommen blev udryddet i slut-
ningen af 1800-tallet. 
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STØT ARBEJDET 
 
Du kan støtte BaptistKirkens arbejde på 
MobilePay nummer 90519 eller  
konto 3201 - 10042879. På forhånd tak!
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Besøg fra Bethel  
Bethelkirken i Aalborg var i februar på studie-, besøgs- og missionsrejse i Rwanda. 20 mænd og 
kvinder besøgte: kirker rundt omkring i Rwanda; Timothy-projektet, som uddanner 
kirkeledere; Kivu-søen, som ligger smukt i Vestrwanda mod Congo; spare-låne-grupper,  hvor 
mennesker skaber andelskasser- og bevægelser; hovedstaden Kigali; folkemordsmindesmærk-
er, regnskov, børneprojekter, LLCCM, safari og meget mere. Besøget blev en  forrygende succes. 
En rejse med indsigt og udsyn i godt selskab, meningsfyldt arbejde og et berigende eventyr. 

!8


	Roskilde Rubura
	kirkevenskab   om liv, tro  og mission
	Line og Rasmus  Livslangt  venskab  og passion
	Bethel BESØGER
	En berigende  missionsrejse  i rwanda
	Besøg i Burundi og Rwanda
	Roskilde og Rubura: Venskabskirker
	Familie, ferie og fodboldskole
	Line og Rasmus: En livslang passion
	Mortens mission
	YEGO
	Køer i Rubura
	Malariaepidemi
	Malaria - hva' er det?

