
og unge i Tanzania
Mission blandt børn 

I marts måned fik vi besøg af 22 elever og 4 lærere fra 

Alterna.

Alterna-eleverne oplevede meget forskelligt i de tre uger, 

besøget varede, og nogle af eleverne sagde en af de sidste 

dage: ”NU kan vi snart ikke kapere flere nye indtryk, for vi 

har oplevet så mange fantastiske ting.”  

 

Vi ønsker at give Gud æren for det alt sammen og at sige 

jer tusind tak, fordi I står sammen med os i arbejdet. Må 

Herren Jesus Kristus rigt velsigne jer alle.
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Solstrålehistorie om  
et ’hjertebarn’
Et af vore hjertebørn, Asha, går nu i 10. klasse. 

Hun kommer fra en muslimsk baggrund og er 

skilsmissebarn. Moderen, Asha og hendes lillebror 

kom til Arusha, da børnene var små. Moderen fik 

arbejde i køkkenet på vores skole og børnene kom 

i skole.

Asha er nu efterhånden blevet voksen og går på 

kostskole. Hver morgen står hun i spidsen for, at 

de kristne piger samles til lovsang og bøn, inden 

skolen starter. Asha er en brændende kristen og 

bruger alle de anledninger, hun får, til at fortælle 

om det, der ændrede hendes liv fuldstændigt.

Når Asha har ferie og kommer hjem til moderen, 

samler hun børnene i det område, hvor hun bor 

og så holder hun børnemøder. Hun elsker at for-

tælle børnene om Jesus, fordi hun selv i en tidlig 

alder fik mulighed for at høre evangeliet i religi-

onstimerne, når jeg (Tabitha) underviste på skolen. 

Hun ønsker, at andre børn skal opleve det samme, 

som hun selv har oplevet.

Dette glæder mit hjerte, for Asha er en af de første 

piger, som jeg bad til frelse med på skolen. Hun 

er en af frugterne fra den tid, hvor jeg underviste 

dem i Guds ord. 

Det bekræfter, hvad der er skrevet i Bibelen om, 

at Guds ord aldrig vender tomt tilbage. Jesus elsker 

børnene, og derfor ønsker vi mere end nogensin-

de fortsat at forkynde evangeliet for dem. 
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Alterna
I marts måned fik vi besøg af 22 elever og 4 læ-

rere fra Alterna.

Eleverne havde af deres forældre fået lov til at 

køre på motorcykel ude hos Mirjam og Per. En af 

lærerne havde motorcykelkørekort og havde kørt 

motorcykel i 10 år. Han formanede de unge til at 

køre forsigtigt for ikke at komme galt af sted. De 

unge kørte virkelig pænt, men tænk, denne lærer 

var bare så uheldig selv at vælte, selv om han 

kørte meget forsigtigt. Han var ved at skride ud og 

ville sætte foden på jorden for ikke at vælte, men 

desværre var uheldet ude og foden brækkede. Vi 

måtte sende ham hjem til Danmark, hvor han blev 

indlagt på Ålborg sygehus, hvor man fik foden sat 

sammen igen. Vi syntes alle, det var så synd for 

ham.

Alterna-eleverne oplevede meget forskelligt i de 

tre uger, besøget varede, og nogle af eleverne 

sagde en af de sidste dage: ”NU kan vi snart ikke 

kapere flere nye indtryk, for vi har oplevet så man-

ge fantastiske ting.” 

Et af højdepunkterne under opholdet blev bør-

nekampagnen. De var sammen med Torkild og 

teamet på en uges crusade i en stor landsby nær 

det Indiske Ocean, hvor de oplevede den fugtige 

varme døgnet rundt. Det var så varmt, at når de 

sov og skulle vende sig i sengen, fulgte lagnet med 

kroppen, for det var gennemblødt af sved.
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Landsbyen, hvor børnekampagnen blev holdt, var 

overvejende muslimsk. Kirken, der havde inviteret 

os, havde kun 12 medlemmer. Præsten i den lille 

pinsekirke fortalte, at de muslimske ledere havde 

opfordret forældrene til at forhindre deres børn i at 

deltage i møderne. Det betød, at der kun var kom-

met nogle få børn, da mødet begyndte.

Alterna skulle medvirke med drama og sang. Vi 

var alle spændte. Da eleverne sang deres første 

sang på kiswahili (hovedsproget i Tanzania), skete 

der nærmest et mirakel. Pludseligt kom børnene 

løbende hen på mødepladsen. Forældrene blev 

også nysgerrige, da de hørte alle eleverne synge 

på kiswahili.

De unge fra Alterna blev meget ’populære’ blandt 

de indfødte og de følgende dage kom der rigtig 

mange folk på mødepladsen. De unge underviste 

ved brug af sang og drama, og det er noget afrika-

nerne kan lide.

Mirjam var med på turen og stod for al maden og 

øvrige tilrettelæggelse med alt det, som det inde-

bærer, når man bor så primitivt. Hun er en stor 

hjælp for os og arbejdet. Vi er taknemmelige for 

hendes store indsats. 

Under opholdet i Arusha var de unge indlogeret 

hos Mirjam og Per, hvor de boede i telte. De var 

inde hos os et par gange for at spise til middag. 

Den ene dag spiste de bøffelkød, brun sovs og 

kartofler. Det smagte dem godt. Næste gang fik de 

boller i karry og ris og en sagde: ”Jamen, det er jo 

som at komme hjem til mor!” Gryderne blev tømt 

og der var intet i overskud, selv om jeg kogte en 

ekstra gryde ris.

En dag, vi sent vil glemme
I begyndelsen af det nye år fik vi besøg af et andet 

team, nemlig elever fra Højskolen i Mariager. De 

var 9 personer i alt og blandt dem var der et ægte-

par fra Norge med deres tre børn. Ægteparret kom 

bl.a., fordi de føler kald til at tjene Herren i Afrika 

og dette besøg blev en tid, hvor de på flere måder 

fik bekræftet deres kald.
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Børnekampagnen foregik i et meget naturskønt 

område i bjergene en dags kørsel fra Arusha. 

Desværre kom ægteparret ikke med, da deres 

børn blev syge. Det var et stort minus for de andre 

elever, da de havde øvet sange og drama sammen, 

som de skulle vise børnene i landsbyen, vi besøg-

te. Men til alt held havde vi netop på det tidspunkt 

3 volontører på besøg og de var friske på at lære 

disse dramastykker.

Søndag blev en dag, vi sent vil glemme. Det hav-

de regnet voldsomt hele natten. Børnemøderne 

var blevet holdt nede i en dal, hvor traileren og 

platformen med alt lydudstyret stod. Selv boede vi 

oppe på skråningen.

Pga. smadder og mudder kunne det ikke lade sig 

gøre at køre ned i dalen med bilen for at hente 

traileren. Der var ikke andet at gøre end at tømme 

traileren for alt udstyr, og bære det hele op ad den 

stejle skråning stykke for stykke. Efter at traileren 

var tømt satte de et stykke reb i den og til alt held 

kom mange af børnene fra området ned på møde-

pladsen for at hjælpe. Nogle trak traileren, medens 

andre skubbede. Uden deres hjælp ville vi aldrig 

have fået udstyret båret op ad de stejle skråninger 

eller traileren trukket op.

Søndagsgudstjenesten blev holdt i skyggen under 

et træ. De kristne havde førhen holdt deres møder 

i et af skolens klasseværelser, men dette var ikke 

længere muligt. Trods de vanskelige omstændighe-

der blev mødet en god oplevelse, Guds ånd var til 

stede og de kristne var fyldt af tro og taknemme-

lighed. Som et resultat af ugens møder kom 7 nye 

til kirken om søndagen, da de ønskede at overgive 

sig til Jesus. Vi oplevede, at Guds ånd virkede, selv 

om de ydre rammer var noget anderledes, end vi 

er vant til.
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Forældredag 
Vi har været til forældredag i børnehaveklassen i 

slummen. Den dag var jeg virkelig glad og stolt, da 

jeg havde det privilegium at have Torkild med som 

gæstetaler.

Det blev en fantastisk dag, ikke mindst da de 

nystartede børn fik uddelt nye skoleuniformer og 

sko. Der udbrød spontan jubel blandt børnene og 

de pårørende under uddelingen.

En mama stod op for at takke for arbejdet, som vi 

gør for deres børn. Til slut sagde hun: ”Vi har kun 

et ønske og det er, at vores børn kan starte i 1. 

klasse i den nye skole til næste år.”

Som I sikkert allerede ved, har vi købt en stor 

grund for at bygge børnehave og kommuneskole 

fra 1. til 7. klasse. Vi håber selvfølgelig det bedste, 

men vi venter stadig på at få skødet. Det er altid 

en tålmodighedsprøve, selv om vi efterhånden er 

vant til, at det kan tage lang tid at få tingene igen-

nem. Vi vil ikke gå i gang med byggeriet, før vi 

har det i hånden. 

 

Et hjertebarn 
Vores hverdag rummer ofte meget bedrøvende 

elementer. For eksempel når vi bliver nødt til at 

sige nej til at hjælpe og samtidig ved, at et barn 

uden en god skolegang ikke har en fremtid.

For nylig kom en mor og hendes søn, Mangi på 

10 år, for at få hjælp. Moderen er sammen med 

sine 3 børn flygtet fra sin mand og børnenes 

far. Manden er en meget kendt kristen sanger. 

Desværre har den Onde fået tag i manden, så han 
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har lukket op for det okkulte og lever et meget 

udsvævende liv med forskellige kvinder. Hun for-

talte, hvordan han har slået hende i 3 år, og sagde: 

”Nu kan jeg altså ikke klare mere.”

De er tanzanianere, men har boet i Kenya de 

sidste 20 år. De boede meget flot i egen villa. De 

kunne spise god mad hver dag og børnene gik i 

gode skoler. Nu er hun og børnene kommet til-

bage til Tanzania, hvor de bor under meget fattige 

vilkår. De ejer ingenting – kun lidt tøj, da han ikke 

vil give dem det mindste og herude har manden 

altid retten på sin side. Han vil ikke engang hjælpe 

sine egne børn med at få en god skoleuddannelse. 

Hun sagde til os: ”… men hellere leve fattigt og 

være glad, end leve som rig og bare være ulykke-

lig”. Hun bor hos sin mor, som er enke og fattig.

Denne ulykkelige mor vil gerne have hjælp til 

Mangis skolegang. Han går i 4. klasse, men er 

sendt hjem fra skolen, på grund af at moderen 

ikke kan betale. 

Hvis der er en, som føler for at hjælpe hende med 

drengens skolegang, vil vi blive enormt glade. 

Mikrolån 
Vi kender en dansker, som har været herude 

og hjælpe os flere gange. Han brænder for at få 

kvinderne i gang med et arbejde. Det kan bl.a. 

gøres ved at give dem et mikrolån, hvor de så skal 

betale tilbage på lånet med et mindre beløb i hver 

måned. De kan låne op til ca. 800 danske kroner.

Vi kunne ikke lige overskue dette projekt, da vi 

tænkte, at det kunne blive meget arbejdskræven-

de. Jeg (Tabitha) bad om betænkningstid, indtil en 

dag, hvor to kvinder kom til vores dør. Den ene 

græd stort set under hele samtalen. Hun var enke 

med 3 børn. Hun havde haft en god forretning, 

så hun klarede sig godt økonomisk og kunne selv 

sende børnene i skole. En nat kom en tyvebande 

på 20 personer, som ødelagde forretningen og 

stjal alle varer. Nu ejede hun intet – hun havde 

simpelthen mistet alt. Hun kom, fordi hun gerne 

ville have hjælp til at komme i gang igen. Medens 

jeg lyttede, kom jeg straks til at tænke på vores 

danske ven, Michael, der havde fået idéen med at 

give mikrolån. 

På det tidspunkt var Michael her på besøg, så jeg 

gik ind for at sætte ham ind i kvindens situation. 

Han syntes, det var en glimrende idé at få hende 

i gang igen og gik derfor selv ud for at tale med 

de to kvinder. Damen, som ledsagede den ulyk-

kelige kvinde, viste sig at være en meget intelligent 

kvinde. Hende har vi nu fået involveret i dette 

arbejde og hun har ansvaret for bevillingerne af 

disse mikrolån.

På nuværende tidspunkt har vi allerede 25 kvin-

der i gang med forskellige former for forretninger. 

Nogle sælger stof og andre opdrætter kyllinger til 

slagtning. Nogle tager ud på byggepladser og laver 

mad til arbejderne, en er startet som damefrisør 

med egen salon. Det sidste, vi har hørt, er om en, 

der er begyndt som skomager. 
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Det er så opmuntrende at se, hvordan nogle bliver 

i stand til at klare sig selv ved at få en økonomisk 

håndsrækning. Når Herren velsigner den smule, vi 

kan give, bliver det ofte til stor hjælp for dem, der 

er i nød. Vi glæder os over at se, når en familie 

bliver i stand til at klare sig selv. Af de penge, de 

betaler tilbage, er der en ny, som kan få et mikro-

lån og ligeledes komme i gang med et eller andet. 

Vores chauffør
Tak for forbøn for Hilary, som væltede på motor-

cyklen. Han har det heldigvis godt efter omstæn-

dighederne og går igen på arbejde. Dog må han 

ikke løfte noget, men da han er chauffør, kan han 

godt køre bilen og så have en mand med sig til at 

gøre det tunge arbejde.

Vi ønsker at give Gud æren for det alt sammen og 

at sige jer tusind tak, fordi I står sammen med os i 

arbejdet. Må Herren Jesus Kristus rigt velsigne jer 

alle. 

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 2010 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 

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


