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For Herrens engel redder enhver, som ønsker at gøre Guds 

vilje. Salme 34,8

Kære elskede venner, tusind tak for al jeres forbøn og støtte 

til vores arbejde. Uden jer var vi intet og kunne ikke nå ud 

til de hjælpeløse. Vi er jeres forlængede arm til de svage i 

samfundet.
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Kære elskede venner!

Vi har siden sidste nyhedsbrev oplevet nogle 

svære ting.

En lille pige på 6 år fra vores skole blev skudt og 

døde øjeblikkeligt. En aften ved 20-tiden kom 

nogle bevæbnede røvere ind i familiens hjem. 

Deres hensigt var at skyde faderen, men i stedet 

ramte de pigen. Det er virkelig hårdt. Man forstår 

ikke, hvorfor mennesker er så ubarmhjertige.

Torkild måtte i hast rejse til Danmark, da hans 

storesøster pludselig blev taget fra os. Hun havde 

kun været syg i kort tid. Hun blev indlagt med en 

kraftig infl uenza og dobbeltsidet lungebetændelse. 

Desværre stod hun det ikke igennem. Det blev et 

hårdt slag for Torkild, da han og hans søster stod 

hinanden meget nær. Hendes mand døde for 8½ 

år siden. Nu står hendes tre (heldigvis) voksne 

børn tilbage uden forældre. Det er godt, at vi 

må glæde os til gensynet med hende hjemme i 

Himmelen, hvor Herren har beredt en bolig for os. 

Torkild havde kun mulighed for at være i Danmark 

i to uger. Til trods for at tiden var knap, blev der 

tid til at være sammen med vores dejlige børn, 

svigerdatter og børnebørn, samt Torkilds far og 

søskende.

Medens jeg var alene, havde jeg noget af en sinds-

oprivende oplevelse. Jeg fi k uventet besøg af en 

slange i soveværelset. Den havde højst sandsynligt 

været der i fl ere dage. Da jeg stod op om morge-

nen, lå den ved mit skrivebord. Jeg siger jer, at det 

løb koldt ned ad ryggen på mig. Jeg løb i nattøj ud 

efter vagtmanden. Da vi kom ind, kunne vi ikke 

fi nde den nogen steder. Jeg gik ind i badeværelset, 

hvor jeg helt tilfældigt så halen af den bag toilettet. 

Toilettet har et plastikdæksel, hvor det var lykke-

des den at smutte ind og gemme sig under toilet-

tet. 

Nu var gode råd dyre – hvordan skulle vi få den 

ud derfra? Vagtmanden spurgte: ”Har du ikke no-

get fl uegift?” Det havde jeg heldigvis. Han sprøjte-

de og sprøjtede og det tvang slangen til at komme 

ud for at få frisk luft. Vores vagtmand er masai og 

han er ikke bange for slanger, så han satte sin stok 

på den og så smed vi en klud over dens hoved og 

slog den ihjel. 

Godt vi har englevagt. Det bekræftede helt bog-

staveligt, at det bibelvers, der står som overskrift, 

er sandt.
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Vi har haft besøg af 22 unge fra Alterna i Mariager. 

Det forløb godt, selvom det er mange på en gang. 

Mirjam og Per var deres værter, da de har mas-

ser af udendørs plads, hvor de kunne sove i telte. 

Mirjam og Per fik virkelig brug for deres gæstehus, 

køkken samt toiletter og bad og det hele funge-

rede tilfredsstillende. Tak til alle jer kære venner, 

som har været med til at støtte dette projekt.

De unge fik prøvet det hele – børnekampagne, 

kirkebesøg i slumkvarteret, skolebesøg, dyrepar-

ker og en tur på motorcykel gennem Tanzanias 

savanne op til bjerget Lengai – en vulkan, som har 

været i udbrud flere gange. De oplevede samtidig 

at komme tæt på girafferne, medens de kørte gen-

nem Tanzanias storslåede natur. 

Den sidste søndag blev en rigtig god afslutnings-

dag på deres besøg med gudstjeneste i en kirke 

i Arushas slum. Kirken var fyldt til bristepunktet, 

hvor de unge opførte flere dramastykker, som 

vakte stor begejstring blandt folket.

På børnekampagnen var både børn og voksne 

også meget begejstrede for de unges sang og 

drama. Disse rytmiske dramastykker og god musik 

tiltrækker mange mennesker, som ellers ikke øn-

sker at have noget med kristendom at gøre.

I en forstad til byen Tanga, hvor Alterna medvir-

kede på børnekampagnen, fortalte præsten os, at 

muslimerne plejer at låse deres børn inde, når der 

er kristne fremstød, for at de ikke skal blive påvir-

Alterna fra Mariager
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ket af evangeliet. Hvad der skete, ved kun Herren, 

men tænk, børnene fik lov at komme og de kom 

trofast hver dag.

Der blev sået en sæd og nu beder vi om, at der 

må komme en høst. Vi oplevede ikke nogle, der 

ønskede at blive frelst. Det er et meget muslimsk 

område, hvor de fleste er muslimske fundamenta-

lister.

Mirjam besluttede at tage med sin far på denne 

børnekampagne. Hun stod for alt det praktiske 

mht. mad og logi. Mirjam er altså GULD værd for 

os i arbejdet. Det er skønt ikke at skulle stå alene 

med ansvaret.

Mirjam havde arrangeret maduddeling hos masai-

erne, medens Alterna var herude. De fik lov til at 

hjælpe med at dele 5 tons majs ud.

De unge fik samtidig en overnatning hos masaier-

ne. De havde taget telte med og sov derude. I den 

anledning blev der slagtet 4 geder, der blev grillet 

til ære for gæsterne. Det blev en meget speciel 

oplevelse for dem, at sidde under en flot stjerne-

himmel og spise helstegt ged.

 

”De unge opførte flere dramastykker, som vakte stor begejstring blandt folket”
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”Mirjam havde arrangeret maduddeling”



Det næste handler om Monica, den kræftramte 

mor, som vi tidligere har skrevet om. Præsten i 

hendes kirke kom forleden hjem til os for at for-

tælle om Monicas sygdomsforløb.

Efter indlæggelse på et radiumhospital i knap to 

måneder er hun blevet udskrevet og det går rigtig 

godt fremad. Hun har overhovedet ikke smerter 

mere, og såret er næsten helet og det ser rigtig flot 

ud. I skrivende stund er hun igen på sygehuset til 

kontrol.

Det, som gjorde os så glade, var de gode nyheder 

om hendes familie. Hele familien har hele tiden 

behandlet hende meget dårligt og til tider været 

onde mod hende, fordi de ikke kunne acceptere, 

at hun var blevet en kristen. Under hendes hospi-

talsophold har alle i familien fuldstændigt foran-

dret sig, efter at de har set, hvad Gud har gjort for 

hende.

En søndag morgen da Monica og hendes børn 

gjorde sig klar til at gå i kirke, besluttede Monicas 

mor sig for at tage med i kirke for første gang i sit 

liv. Tænk, efter gudstjenesten besluttede hun sig 

for at tage imod Jesus som sin frelser.

En dag opsøgte Monicas far præsten, for at sige 

ham tak for al hans hjælp i forbindelse med 

Monicas hospitalsophold. Han sagde derefter: ”Jeg 

ønsker også at blive en kristen, for det er fantastisk 

at se, hvad Gud har gjort for min datter.”

Broderen er ovenud lykkelig på søsterens vegne 

og har ikke længere noget imod, at hun går i kirke.

Præsten fortalte begejstret, hvorledes folk i om-

rådet snakker om, at Gud har gjort et mirakel for 

Monica. Kirken oplever en form for vækkelse, og 

er stopfyldt, hver gang der er gudstjeneste.

Solstrålehistorie

”Hun har overhovedet ikke smerter mere, og såret er næsten helet og det ser rigtig flot ud”
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Kirkeindvielsen  
i Dar-es-Salaam
 

Søndag den 5. april blev en uforglemmelig dag 

for Lucy og Wilson samt deres tre børn. Det var 

nemlig dagen, hvor der skulle være indvielse af 

deres nye kirke. 

Der udbrød spontan jubel, da dørene blev åbnet. 

Alle gik syngende og fulde af begejstring ind i den 

flotte kirke. Det hele bar præg af taknemmelighed 

og lovprisning over Herrens trofasthed og det store 

mirakel, at en ny kirke var blevet bygget.

Der var mødt mange gæster op til festdagen – ca. 

400 – al ære til Jesus! På en almindelig søndags-

gudstjeneste er de for øjeblikket ca. 70, hvilket er 

flot, da kirken er nystartet (den startede med kun 5 

mennesker).

Torben Madsen var æresgæst og holdt en meget 

inspirerende prædiken, som gik lige ind i folks 

hjerter. Han talte bl.a. om, hvor vigtigt det er som 

kirke at nå de unåede. Enhver kirke skal være mis-

sionerende og sætte fokus på at nå ud til andre.

Efter ceremonien var der fællesspisning udenfor 

under en stor teltdug.

Vi vil gerne fra dybet af vore hjerter sige tusind tak 

til alle jer, som har været med til at gøre det muligt 

at bygge denne kirke. Vores bøn er, at Jesus selv 

vil velsigne og lønne jer tilbage for jeres indsats og 

offervilje. Lønnen for jeres trofasthed vil Jesus selv 

dele ud til den enkelte.

Regnen
Vi er så taknemmelige til Gud for regnen, som 

er kommet. Den er kommet med ca. en måneds 

forsinkelse. Vi har fået 477 mm regn. Jeg blev jub-

lende glad, da jeg hørte, at det også havde reg-

net hos vores masaifolk. De fortalte os, at der er 

store chancer for, at de får en god høst. Al ære til 

Herren, som sendte den uundværlige regn. Søen, 

som fungerer som masaiernes vandforsyning, er 

nu helt fyldt op, så nu skal de ikke længere bruge 

en hel dag på at hente en spand vand. 
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”En uforglemmelig dag for Lucy og Wilson”

”Der var mødt ca. 400 gæster op”



Aids-ramte kvinder  
samt børnehaveklassen i 
slummen

De to ting hører i dette tilfælde sammen. For to 

år siden byggede vi jo kirken i slummen. Kirken 

fungerer som børnehaveklasse om formiddagen og 

sykursus for de aids-ramte kvinder om eftermid-

dagen. Børnehaveklassen fik ca. 40 nye elever i 

år og de manglede selvfølgelig alle en ny skoleu-

niform. Vi sponserede stoffet og de aids-ramte 

kvinder har siddet og syet uniformer. Vi synes selv, 

at det var genialt, for opgaven var også med til at 

højne kvindernes selvværd. 

Børnehaveklassen har ca. 98 elever. Vi har fået en 

meddelelse fra kommuneskolen, at de er så glade 

for de børn, som kommer fra denne børnehave-

klasse, for de er så dygtige i skolen.

Til undervisningen i syning kommer der 20 aids-

ramte kvinder. Vi har fået doneret 9 trædesyma-

skiner til dette formål. 

Legetøj

Med vores container fik vi også noget legetøj, 

såsom denne traktor, promenadevogn og dukke. 

Vi gav dette til de to børn på billederne. Jeg har 

sjældent set nogle blive så lykkelige. Vi besøgte 

forældrene om aftenen, men så ikke noget til bør-

nene, for de blev ude for at lege hele aftenen.

Malaria er et alvorligt 
problem
Jeg fik forleden et telefonopkald, hvor jeg blev 

bedt om hurtigt at komme til en af byens hospi-

taler. En mor og hendes 3 år gamle dreng var vir-

kelig syge. Drengen havde 41,4 i feber. Moderen 

havde også høj feber, diarré samt ulidelige smer-

ter i hovedet. Det viste sig, at drengen havde en 

kraftig malaria samt halsbetændelse. Moderen 

havde også en meget kraftig malaria samt amøber. 
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”Børnene i deres nye skoleuniformer”

”Jeg har sjældent set nogle blive så lykkelige”



Denne stakkels fattige kvinde har bare ikke det, 

der ligner penge. Hendes mand forlod hende for 3 

år siden og hun er arbejdsløs. En sygeplejerske blev 

så glad, da hun så mig. Hun tog mig under armen 

og sagde: ”Er det sandt, at du vil betale for denne 

kvinde?” Jeg svarede: ”Ja, for børnene har brug for 

deres mor.” Hun har tre drenge. ”Hvor er jeg lyk-

kelig, fordi du er kommet og vil hjælpe denne mor 

og hendes dreng, for de er virkelig syge!” sagde 

hun videre. 

Jeg giver æren til Jesus, fordi han kan bruge mig. 

Denne mor er en af dem, jeg før har hjulpet, og 

jeg har hendes tre børn i skolen.

Kære elskede venner, tusind tak for al jeres for-

bøn og støtte til vores arbejde. Uden jer var vi 

intet og kunne ikke nå ud til de hjælpeløse. Vi er 

jeres forlængede arm til de svage i samfundet.

Kærlig hilsen fra
Tabitha og Torkild

Betania Kirkecenters Ydre Mission

Blåhøj Stationsvej 27

7330 Brande

Danmark

Bladet videresendes ikke, men tilbagesendes 

med oplysning om adresseændring

Regler for skattekvitteringer

SKAT kræver, at vi som beløbsmodtager skal indberette 

CPR-nr. på alle indbetalte beløb for den enkelte giver.

Dermed vil beløbet automatisk fremgå af det kommende 

års selvangivelse. For at opnå fradrag skal missionskasse-

reren derfor have dit CPR-nr. og navn.

Har du brug for mere information om dette, kan du kon-

takte ham på email: 

ymission@stofanet.dk, pr. tlf. 75353058 eller pr. brev til 

Willy Højgård, Søndermarksvej 307, 7190 Billund. 

I 2009 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 

på op til kr. 14.000,00, hvis man har givet kr. 14.500,00.

”Et billede af moderen og hendes tre drenge, 
inden hun blev syg”




