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I ønskes alle et godt og velsignet nytår. Tak for støtte og forbøn i 2020. 

Det har været et hektisk efterår med mange følelser og mange ting at være taknemlig 

over. Det der betyder allermest for mig, er at jeg har fået lov til at afslutte arbejdet her 

på en positiv måde, og at jeg har haft mulighed for at mødes med alle nuværende og 

tidligere relationer.  

 

I slutningen af oktober blev min lejlighed 

solgt. Jeg fik den solgt på den måde, at jeg 

kunne blive boende i den indtil 15. januar. 

Det har været med til at give en del ro på 

tingene, fordi vi ikke behøvede at flytte til et 

andet sted med kontoret indtil efter nytår. Alt 

omkring lukningen af Danyun (mit firma) er 

afsluttet. Yinfang som har arbejdet for mig igennem de sidste 10 år, har været en 

fantastisk hjælp gennem hele perioden, hendes mand var vores første engelske elev, 

gennem engelsktræningen blev han en kristen. Senere da han giftede sig med 

Yinfang, blev hun også en kristen. De er virkelig et dejligt ægtepar. Yinfang har sådan 

en stærk tro, og hviler meget i sig selv.  

Den 3. januar samlede jeg gamle og 

nuværende medarbejdere og 

samarbejdspartnere gennem årene, til en 

fejring af Danyun’s 25 år i Kina, en takkefest 

for alle som havde bidraget til arbejdet 

igennem tiden. Det blev en fantastisk aften, 

med omkring 100 gæster inklusiv omkring 

25 børn. 
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Der var stor taknemlighed at mærke fra alle, 

for det arbejde jeg har udført gennem 

Danyun, og for det som arbejdet har betydet 

for den enkeltes liv. Mange er blevet kristne 

gennem arbejdet, og mange gav udtryk for, 

at deres tid i Danyun enten som 

medarbejder eller samarbejdspartner, havde 

givet dem meget, som de har bragt med videre i livet. Lederen af skattekontoret var 

også med og han blev meget berørt, af den præsentation jeg gav omkring vores 

arbejde gennem de sidste 25 år. Efter middagen kom han op til mig, og undskyldte 

mange gange, at han havde taget alt for lang tid om at afslutte arbejdet med 

lukningen af firmaet i forhold til skat.  

 

 

 

I december deltog jeg i Liming’s bryllup sammen med Pastor Liu. Pastor Liu og 

Liming er begge med i andelsselskabet, og kommer fra LanChang, som ligger tæt på 

grænsen til Myanmar. Vi har samarbejdet med deres menighed gennem nogle år, og 

både Bergur og Johnny Hansen fra Aarhus har været med til at give træning til dem, 

når de har været på besøg herude. Liming fortalte mig i september, da jeg mødtes 

med medlemmerne fra andelsselskabet, at han havde planlagt bryllup i slutningen af 

januar 2021, og at han håbede, jeg kunne deltage. Jeg fortalte ham, at det ville jeg 

meget gerne, men planen var, at jeg ville rejse ud af Kina i midten af januar. Det 

resulterede i, at han ændrede bryllupsdatoen til den 22. december. Jeg fløj til 

Lanchang, hvor Pastor Liu hentede mig, og sammen kørte vi de 5 timer til Limings 
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landsby. Det gav mig god tid til at snakke med Pastor Liu og høre om hans visioner, 

planer og situationen i området. Han fortalte om de stramninger der er, og at de ikke 

længere har et sted at mødes. De er nødt til at mødes forskellige steder, og på 

forskellige tidspunkter, for ikke at blive opdaget. Han er del af en bibelskole, som 

underviser minoritetsgrupper fra Kina, Myanmar, Vietnam og Laos. Han fortalte at 

planen er at flytte bibelskolen ud af Kina, da de ikke længere kan operere inde fra 

Kina. Han udtrykte også ønske om, at jeg og mit netværk fortsat kan være involveret i 

træningen af eleverne, når bibelskolen kommer i gang udenfor Kina.  

 

I december nåede jeg også at have middag 

sammen med Mr. Gan og hans familie. Mr. 

Gan var landsbyleder i Jigaize (det område, 

hvor vi havde håndarbejdsprojektet) 

gennem de første fire år af vores arbejde i 

området. Det var virkelig dejligt at møde 

ham og hans familie igen, og dele minder 

med dem. 

Mr. Gan’s datter, Xiao Gan, arbejdede i Danyun i en periode på omkring to år fra 

2009 – 2011. Hele familien er blevet kristne gennem arbejdet. Mr. Gan kunne først 

bekende sin tro offentligt, efter han gik på pension. I dag er de alle sammen 

medlemmer af en lokal menighed i Kunming.  

Jeg har haft et møde med søstrene, som vi hjalp gennem nogle år. Samarbejdet med 

dem stoppede, fordi der var ekstrem overvågning i deres område, og de turde ikke 

fortsætte med at mødes med os. De arbejder stadig med at nå mennesker i deres 

område med evangeliet. Deres kår er stadigvæk trange, fordi der er massiv 

overvågning i området. Søster 1 har udgangsforbud, på den måde at hun ikke kan 

forlade byen hun bor i. Søster 3 er flyttet ind til en af de landsbyer hun arbejdede 

med, og har fået kirken registreret i den landsby. Det giver hende lidt beskyttelse. 

Søster 2 rejser stadigvæk rundt til forskellige landsbyer, men er meget udsat. Sidste 

år var hun tilbageholdt af politiet i flere døgn. De ønsker og håber, at vi også i 
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fremtiden kan have kontakt med dem, og at vi kan mødes med dem og have træning, 

når turen går til Kina i tiden fremover.  

 

I begyndelsen af januar, blev jeg kontaktet af toplederen fra den Kinesiske kirke i 

Shandong provinsen. Han havde hørt om 

mit arbejde og den indsats, jeg har gjort 

gennem mit arbejde i Kina. Han har selv en 

vision om at kombinerer Kinesisk te-kultur 

med udbredelsen af evangeliet. Han var 

villig til at flyve til Kunming for at mødes med 

mig, hvis jeg havde tid til at møde ham, 

inden jeg forlod Kina. Vi lavede en aftale om at have frokost sammen den følgende 

mandag. Han ankom til Kunming søndag aften, sammen med en anden af lederne. 

Jeg delte min vision om andelsselskabet, og hvad min tanke havde været, med at 

bringe landmændene og kirkelederne sammen fra forskellige områder i Yunnan. Som 

samtalen skred frem, var der bare så mange ligheder mellem min vision og det vi 

havde startet og hans vision. Efter at have delt min vision og tanken med 

andelsselskabet med ham, sagde han at han ville føre min vision videre, så det 

arbejde jeg havde startet kunne fortsætte. Jeg fik skabt en relation mellem ham og to 

af lederne fra andelsselskabet, som var i Kunming netop den mandag. Lederen fra 

Shandong var stærkt berørt af det hele, og takkede mig på en særlig måde, fordi jeg 

havde givet så mange af mine bedste år til Kina. Han udtrykte også et ønske om, at 

jeg fortsat kunne være involveret med træning og udrustning af kristne kinesere 

igennem hans netværk. Meget kan tyde på, at en ny dør i forhold til Kina, kan åbne 

sig igennem ham.  
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I begyndelsen af december afsluttede Harry 

Hoffmann og jeg, vores første online kursus for 

Business As Mission iværksættere. Det var et 

otte ugers kursus, som vi startede i oktober. Vi 

endte op med omkring 50 ansøgninger, men 

accepterede kun 13 deltagere. Det var en rigtig 

god oplevelse, og der var stor tilfredshed 

blandt deltagerne. De fleste af deltagerne 

planlægger opstart af deres projekt i løbet af 

2021. COVID-19 har lukket mange grænser, så alle afventer at de kan få lov til at 

rejse ind i deres respektive lande, for at starte deres arbejde. Nogle af de lande 

projekterne fokuserer på er Mongoliet, Indien, Kina, Libyen, Nord Thailand, 

Indonesien og enkelte Afrikanske lande. 

 

I januar startede vi et 30 dages online grundkursus omkring Business og Mission. Vi 

har omkring 600 deltagere, hvor cirka halvdelen er fra Indonesien og resten er fra 

forskellige steder rundt om i verden. Kurset løber indtil begyndelsen af februar. I løbet 

af foråret planlægger vi at udvikle og starte et kursus for dem, som allerede er startet 

og som har været i gang imellem et til fem år, men som har problemer med at få 

deres business-projekt til at udvikle sig. 

Børnecentret som blev startet 

ud fra andelsselskabet, har 

fået en god start. Der er 

mange børn, som er del af 

projektet. Fire damer fra den 

lokale kirke hjælper med at 

tage sig af børnene. Mange 

af børnene har brug for hjælp 

til lektier, fordi de ikke har 

nogen forældre, der kan 
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hjælpe dem. 

Minnan er daglig leder af projektet. Meget af det hun lærte fra træningen omkring 

andelsselskabet, bruger hun nu til at lede og opbygge børnecentret med. 

  

Det er med stor taknemlighed, jeg ser tilbage på de 27 år, jeg har været i Kina. Jeg 

føler en stor velsignelse over de mange projekter, vi har fuldført gennem arbejdet. 

Jeg er taknemlig for alle jer, som trofast har støttet mig og arbejdet gennem årene, 

mine medarbejdere, og vores samarbejdspartnere, som alle har været med til at 

arbejdet er lykkedes. 

  

Det er tid for mig nu at bruge det, som jeg har lært gennem mine år i Kina, til at træne 

og udruste andre, som kan bære det videre, som Gud har givet mig gennem mine år i 

Kina. Jeg kom til Kina som pioner med en vision om at arbejde med integreret 

Business og Mission, men dengang jeg var der ikke mange, der talte om Business og 

Mission. I dag er det en model, der er nødvendig for kristne i mange områder, for at 

de kan fungere som missionærer eller menighed og nå ud til andre med evangeliet. 

  

Jeg håber at I fortsat vil være med i arbejdet fremover, selvom det får en lidt anden 

form. 

 

Vær med i forbøn for  

• Yinfang og hendes familie. Med lukningen af Danyun står hun uden arbejde. 

Bed for at hun må finde en god situation fremover. 

• Liu Jiang og hans menighed, som er under hårdt pres fra de officielle 

myndigheder. Bibelskolen, som midlertidigt er lukket, og visionen om at 

relokalisere den udenfor Kina. 

• Andelsselskabet og deres fremtidige virke, samarbejde og økonomiske 

situation. Specielt for det nye samarbejde med kirkelederne fra Shandong 

provinsen. 

• Børnecentret og Minnan, som står for den daglige ledelse af arbejdet. 



 

• Søstrene og deres virke. 

• Mit samarbejde med Harry Hoffmann, og de kurser vi har i gang, og 

udviklingen af fremtidige kurser. 

• Guds ledelse for mig i mit virke fremover. 

  

   

Mange kærlige hilsner 

Bitten 

 
 

 


