
og unge i Tanzania
Mission blandt børn 

Vi kommer til Danmark den 15. april på møderejse, hvor vi 

besøger flere kirker rundt i landet for at fortælle om vores 

arbejde. På mødeprogrammet kan I se steder og tidspunk-

ter. Vi glæder os meget til at se jer igen.

Ellers er alt vel hos os, og vi glæder os over, at vi kan være 

med til at hjælpe mennesker i nød, helt særligt børnene.

NYHEDSBREV FEBRUAR 2010



Kære elskede venner!
 

Der var vild jubel i børnehaveklassen i slumkvar-

teret en af de sidste dage inden jul. Børnene var så 

heldige, at en ”gårdsanger” på Bornholm i som-

merens løb havde sunget og spillet på camping-

pladser og uden for butikker for at hjælpe børn i 

Tanzania. Pengene havde han besluttet skulle gå til 

julegaver til de knap 100 børn fra slummen, som 

går i børnehaven.

I stedet for at give legetøjsbiler og dukker havde vi 
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købt tandbørste, tandpasta, ris, sukker og meget 

andet til hver enkelt elev. Forældrene var også 

mødt op, så der var stor begejstring, for nu skulle 

det blive rigtig jul med ris på bordet.

Inden�vi�delte�gaverne�ud,�fik�jeg,�Tabitha,�lov�til�

at fortælle juleevangeliet for både børn og voksne. 

Størstedelen af denne forsamling var muslimer, 

men alle lyttede godt efter. Jeg havde taget en 

slaskedukke med, som skulle illustrere Jesusbarnet. 

I skulle have set børns og voksnes øjne, da jeg tog 

dukken op af krybben; de troede, at jeg sad med 

en rigtig baby. 

Nu vi er ved disse børn, så håber vi på at komme i 

gang med at bygge en skole med børnehaveklasse 

i løbet af det nye år. Vi venter endnu på at få skø-

det, men alt tager tid i Tanzania, så vi må væbne 

os med tålmodighed. 

Dette skolebyggeri bliver vores næste store pro-

jekt. Vi har netop indhegnet hele grunden og sam-

tidig plantet en hæk. Vi har fået undersøgt, om 

der er vand i undergrunden. Det viste sig at være 

tilfældet, så vi er jublende glade. Vi planlægger 

allerede nu at gå i gang med at grave efter vand. 

Der skal bruges meget vand til at vande planter og 

hæk, samt til byggeriet.

 

Evangeliet til landsbyerne 
Torkild og teamet har netop haft to meget anderle-

des børnekampagner. Vi oplever Guds omsorg på 

mange måder, men samtidig også fjendens angreb.

Det første sted var meget muslimsk. Der var meget 

få kristne i landsbyen og ifølge de kristne var det 

det første evangeliske møde nogensinde, der var 

blevet holdt i det fri. Stedet var erklæret for trold-

doktorernes højborg, hvor man ”uddanner” nye 

trolddoktorkandidater til at udføre trolddomskun-

ster. 

Under�hele�kampagnen�oplevede�vi�flere�gange,�

at man prøvede at stoppe møderne ved bl.a. at 

skrive trusselsbreve og true med at kaste onde 

ånder på os. 

Lørdag�aften,�da�de�viste�filmen�om�Jesu�liv,�var�

det helt tydeligt, at folket syntes, at vi gik for vidt. 

For dem var det et angreb på deres religion, når vi 

viste, hvorledes Jesus blev korsfæstet for alle men-

nesker. Man kunne høre, at der blev en voldsom 

debat. 

Pludseligt�blev�det�totalt�mørkt,�filmen�gik�i�stå�

og lyden fra højttalerne forsvandt. Torkild og 

nogle fra teamet sprang lynhurtigt af sted for at 
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se, om der var opstået problemer med generato-

ren. Tænk, de fandt en mand, som havde rykket 

ledningerne ud og var klar til at løbe med genera-

toren. 

Der stod andre tyve på lur for at hjælpe med at 

løfte generatoren, men heldigvis kom Torkild tids-

nok til at forhindre det. Efter denne ubehagelige 

oplevelse startede de igen generatoren og fortsatte 

filmen,�men�nu�med�to�vagtmænd�til�at�holde�øje�

med generatoren.

Flere af forældrene var nu så vrede over, at vi viste 

denne�film,�at�de�i�protest�kom�for�at�hente�deres�

børn. 

Den sidste af de to børnekampagner var ander-

ledes, og vi oplevede noget meget ubehageligt. 

Ikke nok med at der var mange børn til møderne, 

men det strømmede til med voksne. Det var en 

stor landsby og folk var meget ivrige efter at høre 

Guds ord. Fjenden var på spil, for torsdag aften, 

medens�de�sad�og�så�film,�blev�der�vild�opstan-

delse blandt børnene. De sprang op, råbte og 

skreg, alle løb forvildede omkring og råbte nyoka-

nyoka (det betyder slange). Nogen havde smidt en 

stor slange ind blandt børnene. Heldigvis var der 

nogle voksne fra kirken, som var hurtige til at få 
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den slået ihjel. Det tog tid, inden børnene faldt til 

ro�og�vi�kunne�fortsætte�med�filmen.�Da�vi�nåede�

til�højdepunktet�i�filmen,�skete�det�samme�igen,�

der blev smidt endnu en levende slange ind midt i 

skaren.

Den�følgende�aften�under�filmfremvisningen,�var�

det en stor skorpion, der blev smidt ind midt imel-

lem børnene. Det er Djævelens måde at arbejde 

på, når evangeliet bliver forkyndt og man trænger 

ind på hans område. Men vi oplevede helt kon-

kret, at Djævelen er besejret og at Guds ord står 

fast. Til trods for disse ubehagelige hændelser to 

aftener i træk fortsatte folk med at komme og ska-

ren blev større for hver dag. 

Om søndagen var kirken stuvende fyldt med børn 

og�voksne.�Tænk,�8�voksne�og�flere�børn�gav�de-

res liv til Herren. Ja, Gud er god. 

Majs og bønner
Lige inden jul var Mirjam igen ude hos sin masa-

istamme. Denne gang havde hun både bønner og 

majs med. Vi følte, at de trængte til lidt bønner, da 

de indeholder masser af vigtige proteiner. 

Vores to vagtmænd, som også er masaier og 

kommer fra dette område, var med Mirjam for at 

hjælpe til med uddelingen. Det er første gang, at 

jeg har set masaier blive så rørte, at de ikke kan 

sige et ord. 

Da de to vagtmænd kom tilbage til Arusha, tog de 

vore hænder med begge deres hænder og sagde: 

”Vi�finder�ingen�som�jer,�der�har�så�stor�nød�for�at�

hjælpe.”�De�var�så�rørte�over,�at�de�også�fik�bøn-

ner, samt at vi bliver ved med at give dem mad.

Vi har netop købt yderligere 15 tons majs. Men 

det er efterhånden blevet svært at skaffe majs, da 

lagrene er ved at være tomme. Derfor kom vi også 

til at betale en høj pris.

Vi vil igen fra dybet af vores hjerter sige jer tusind 

tak, fordi I hørte vores nødråb om hjælp til dem, 

der sulter. De er så taknemmelige for at få mad 

og de beder os hilse jer og sige ”tusind tak og må 

Gud rigt velsigne jer”. Vi har nu delt mad ud i 7 

måneder og vi fortsætter i nogle måneder endnu, 

indtil de får en ny høst.
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Der er lys forude, for det regner i Tanzania. Det er 

en meget stor taksigelse. Dog falder regnen meget 

forskelligt.�Mange�steder�står�der�nogle�flotte�majs-

marker, så vi håber på en god høst. 

Andre steder kommer regnen så voldsomt, at den 

skyller broer, huse, og afgrøden væk. Ih, hvor er 

det svært. Men vi må sætte vores lid til Herren og 

regne med Ham under alle forhold.

Julegaver til fattige familier
Vi har haft en alle tiders solstråleoplevelse. En af 

vores gæster bestemte sig for at lave en indsamling 

blandt sine venner på arbejdspladsen, i sin fami-

lie og vennekreds i Danmark. Indsamlingen skulle 

gå til en julegave med mad til de ekstremt fattige 

familier, som vi kender og ved har hårdt brug for 

hjælp. For et forholdsvist lille beløb kunne vi købe 

en sæk majs, nogle bønner, sukker og te. Vi delte 

ud til 21 familier.

Et sted, hvor vi bankede på for at overbringe den-

ne gave, satte konen sig ned på en stol og brast 

i gråd. De havde det så svært økonomisk og hun 

anede ikke, hvad hun skulle give familien at spise 

og her kom vi så pludseligt ”dumpende” ind ad 

døren med mad. 

Dette er bare en af de mange små glæder, som 

man oplever i hverdagen, når man får lov til at 

hjælpe andre.
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Måske var det noget af det, Jesus oplevede, da han 

mættede 5000 mænd foruden kvinder og børn – 

og dengang blev der endda 12 kurve i overskud. 

Chauffør væltet på 
motorcykel 
En trist meddelelse. Vores chauffør, Hilary, var 

desværre så uheldig, at han væltede på motorcyk-

len. Der var ikke noget brækket, men han havde 

indre blødninger og måtte igennem en meget stor 

maveoperation. Styret var gået helt ind i maven 

og havde beskadiget nogle af tarmene. Tak, om 

I vil være med at bede for ham, så han hurtigt 

må komme til kræfter igen. Han er samtidig min 

privatchauffør, når jeg skal ud på de dårlige veje. 

Han kører for mig, så jeg kan ligge på bagsædet 

og skåne ryggen. Desuden har vi to teams, som 

kommer ud umiddelbart efter hinanden og han 

skulle have været chauffør for dem. Ja, han er en 

meget vigtig person for os i arbejdet, så vi håber 

han må blive helt rask uden men. 

Gæstehus
Mirjam og Per vil gerne bygge endnu et gæstehus, 

da de ofte har rigtig mange gæster. Mirjam satser 

på�at�aflaste�os�i�forbindelse�med�alle�de�teams,�

der kommer på besøg. I begyndelsen af dette år 

kommer højskolen fra Mariager og derefter kom-

mer Alterna også fra Mariager.

Hvis nogen har lyst til at hjælpe med dette bygge-

ri, må I meget gerne sende pengene til vores mis-

sionskonto. Husk at øremærke dem ”gæstehus”. 

Vi ses i Danmark
Vi kommer til Danmark den 15. april på møde-

rejse,�hvor�vi�besøger�flere�kirker�rundt�i�landet�for�

at fortælle om vores arbejde. På mødeprogrammet 

kan I se steder og tidspunkter. Vi glæder os meget 

til at se jer igen.

Ellers er alt vel hos os, og vi glæder os over, at vi 

kan være med til at hjælpe mennesker i nød, helt 

særligt børnene. 

Kærlig hilsen og mange 
knus fra

Tabitha og Torkild
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Tid Sted Kontaktperson Telefonnummer 

Søn 18.04.10 10:00 Herning Frikirke   Ann-Grethe & Birger Funk  birger.funk@mail.dk

Søn 25.04.10 10:30 Valby Frikirke Munk Torsten munktorsten@gmail.com 51 88 18 55

 Søn 25.04.10 16:00 Pinsekirken Ny Livskvalitet Lene & Jens Jønsson jensjonsson@adslhome.dk

 Ons 28.04.10 11:30  Frokostmøde i Pinsekirken Kbh Asbjørn og Inger Holm  kristianseninger@post9.tele.dk 40 18 21 15

 Tor 29.04.10 10:30 Evangeliekirken, Frederiksberg  verner@e-kirken.dk 35 35 43 66

 Søn 02.05.10 10:30 Frikirken Hillerød Martin Lorenzen 48 24 27 38

 Tir 04.05.10 19:00 Pinsekirken Rønne Ruben Holmgreen Falk  ruben@nlo.dk 24 85 39 24

 Søn 09.05.10 10:00 Missionsforbundet Rønne  Flemming Frandsen

Søn 09.05.10 19:00 Frelsens Hær, Rønne  Benny roenne@den.salvationarmy.org

 Søn 16.05.10 11:00  Haderslev  Raymond Marquardt  raymond@multihuset.dk

 Søn 16.05.10 19:00 Sønder allé 21, 6630 Rødding  Edvin Nielsen 7524 6514 / 2113 6517

 Man 17.05.10 19:30  LMF og SMF Birthe og Kaj Bruun kaj.birthe.bruun@mail.dk 75 34 14 09

 Tir 18.05.10 10:30 Horsens Seniorer  Charles Marcussen chebm8@gmail.com 75 66 55 60/25 77 60 62

Søn 23.05.10

Pinsedag ledig

 Tir 25.05.10 10:00  Vejle Pinsekirke, Seniorerne  Mikael Sloth 22 30 20 36

�Ons�26.05.10�19.30� �� Kirsten�og�Ole�Sørensen� kirstensoerensen@ofir.dk,�96�48�05�30

Søn 30.05.10 10:30 Pinsekirken Grenå  Thomas 22 52 34 56

 Søn 06.06.10 10:30 Pinsekirken Silkeborg  Carl-Erik Laursen callelaursen@hotmail.com 8624 1419 / 2238 6363

Søn 13.06.10 10:00 Betania, Blåhøj  75 34 53 22

 Søn 20.06.10 10:30 Thisted Pinsekirke  Bent Larsen 9791 0800 / 2395 6344

 Søn 27.06.10 10:30  Esbjerg Pinsekirke  Ole Madsen metol@youmail.dk 75 12 01 00

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.


