
JANICE & MADS 
STØT OG VIND

Brødremenighedens Danske Mission 
i samarbejde med Løsning og Korning Kirker 

Han er fra Løsning. Hun er fra Hong Kong. De er nu i Tanzania!
Støt ægteparret Janice & Mads Refshauge Jakobsen i deres arbejde 
med at hjælpe mennesker - når de sammen bringer tro, håb og et livs-
forvandlende budskab ud i Kipili og omegn i Tanzania

KØB EN NØGLE TIL 100 KRONER
OG HJÆLP ET VIGTIGT OG MENINGSFYLDT 
ARBEJDE I TANZANIA

FLOTTE GEVINSTER - HVIS DIN NØGLE PASSER TIL PRÆMIEN



Siden efteråret 2018 har ægteparret Janice & Mads 
Refshauge Jakobsen arbejdet med at øge befolkningens 
mulighed for et sundt, oplyst og kristent liv i Tanzania. 
Visionen er at vise ”omsorg for hele mennesket.”

De er bosat i landsbyen Kipili ved Tanganyikasøens bred i 
det vestlige Tanzania. Deres mission er at præsentere den 
kristne tro og gøre fattige menneskers tilværelse bedre. 
Målet er at bringe tro, håb og et livsforvandlende budskab 
ud i denne del af Tanzania.

HÅB I TANZANIA  

Ud fra Kipli foregår et vidtforgrenet arbejde i 
området. Ofte sker transporten med båd på den 
kæmpestore Tanganyikasø eller med Land Cruiser 
ad svært fremkommelige veje. Janice og Mads er 
ansat af Brødremenighedens Danske Mission til at 
understøtte Brødrekirkens arbejde langs søen, bl.a. 
førskole, træning af ledere, undervisning, evangeli-
sation, sundhedsarbejde og meget andet.

Brødremenighedens Danske Mission og Løs-
ning-Korning kirker arbejder sammen om at 
støtte Janice og Mads Refshauge Jakobsen. 
Mads kommer fra Løsning. Han mødte Ja-
nice fra Hong Kong, mens de begge var under 
uddannelse på All Nations Christian College i 
London i årene 2016 til 2018.

Følg og støt Janice & Mads - se hvordan på www.bdm-dk.dk



La Crêpe Pandekagemenu fra Pandekagehuset i Løsning
Værdi: 5.700 kroner. Menu til 30 personer - blandet børn og voksne 
www.lacrepe.dk

En flot damemotorcykel Suzuki 250 
Værdi: 8.000 kroner 
(sponsoreret af Anette Jakobsen)

DET KAN DU VINDE 
HVIS DIN NØGLE PASSER... 
HAR DU VUNDET?
Kom forbi Løsning Kirkecenter, Vestergade 42A, 8723 Løsning 
søndag den 22. marts. Her kan du tjekke om du har en nøgle, der 
låser en præmie op til dig. Der er gevinst, hvis nøglen passer!

1 uges ferie i dejligt sommerhus i Skagen
Værdi: 5.000 kroner. Dato for ophold aftales i god tid.
www.nordstjernevej.dk
(Sponsoreret af Bjarne Madsen, Løsning og Asger Nicolajsen, Bøgballe)

Nr. _____

FLOTTE PRÆMIER - SE HER

Kan du ikke betale kontant, skal du blot indbetale 100 kroner på MobilePay 
288174 til BDM. Skriv ’nøgle i tekstfeltet og oplys dit nr. på overførslen >>>>>

Nøgler og hængelåse
Sponsor: Bygma Vejle



Brødremenighedens Danske Mission (BDM) øger befolknin-
gens mulighed for et sundt, oplyst og kristent liv i Østafrika og 
Albanien. 

Vi er tilstede med forkyndelse, undervisning og diakoni. For at 
præsentere den kristne tro og medvirke til at fattige menne-
skers tilværelse bliver bedre.

Sekretariat, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld
tlf. 3529 4820 | www.bdm-dk.dk 

Støt via netbank eller MobilePay
Bank: 0994 4672131928 | MobilePay: 36945
Modtag nyhedsbrev og bladet BDMnyt gratis
Send en mail til bdm@bdm-dk.dk eller ring til os

Må vi kontakte dig senere?
Hvis du oplyser dit navn og telefonnummer/email vil vi gerne 
kontakte dig senere for at høre, om du har lyst til at følge og 
støtte Janice og Mads fremover.

Konkurrencebetingelser:
Salg af nøgler foregår i perioden 6. januar-22. marts 2020. For at se om du har vun-
det skal du ’tjekke din nøgle’ søndag den 22. marts i Løsning Kirkecenter, Vestergade 
42A, 8723 Løsning - eller efter aftale inden den 30. marts 2020.

Overskuddet fra salget af nøgler går ubeskåret til arbejdet i Tanzania.
Spørgsmål rettes til sognepræst Sune Skarsholm, 5116 0169 eller BDM, 3529 4820.


