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”Og se, jeg er med jer/dig alle dage indtil verdens ende.” 

Matt. 28:20 Dette vers fortæller os, at Herren aldrig vil lade 

os stå alene, selvom vi kommer ud for svære prøvelser.

Først vil vi gerne sige jer tusind tak, fordi I beder for os og 

støtter vores arbejde. Det sætter os i stand til at nå ud til 

endnu flere, som trænger hårdt til en hjælpende hånd.

Kærlig hilsen fra jeres udsendinge 

Tabitha og Torkild
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Kære elskede og trofaste  
venner
Først vil vi gerne sige jer tusind tak, fordi I beder for 

os og støtter vores arbejde. Det sætter os i stand 

til at nå ud til endnu flere, som trænger hårdt til en 

hjælpende hånd.

Vi vil starte med at fortælle jer om en ung kvinde, 

der hedder Pudde og som har taget 6 forældreløse 

børn til sig.

Det hele startede, da Pudde var en stor pige. En 

dag, da hun var på vej til søndagsskole, kom hun 

som den første hen til kirken. Her mødte der hende 

et forfærdeligt syn. Hun så en stor bærepose, som 

hun syntes, der var noget mystisk ved. Hun gik hen 

for at undersøge den nærmere. Hun blev voldsomt 

chokeret, da hun så, at der var en nyfødt baby i po-

sen. Om barnets håndled var der bundet en seddel, 

hvorpå der stod: ”Jeg ønsker, at der er nogen, som 

vil tage sig af min lille pige og give hende et godt 

hjem.”

Pudde løb i fuld fart hjem til sine forældre, der 

straks fulgte med hende for at se, om det virkelig 

kunne være rigtigt. De besluttede sig omgående for 
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at tage sig af den lille pige og give hende en tryg 

fremtid. Pigen hedder Dorris og er i dag 17 år og går 

i 9. klasse. 

Pudde tog en læreruddannelse. For tiden er hun læ-

rer på en skole ikke langt fra, hvor vi bor.

Desværre blev Puddes mor pludselig alvorligt syg og 

var indlagt i 6 måneder. Derfor blev Pudde nødt til 

at tage Dorris til sig, da moderen ikke længere mag-

tede at have hende boende.

Pudde har nu opsøgt os og Tabitha tog med ud for 

at se forholdene, hun bor under. Tabitha fik et chok, 

da hun så, hvor fattigt de bor. Området er tæt på at 

være slum. De har et lille, lerklinet værelse på 3 x 

4 m med jordgulv – uden strøm eller vand. De har 

en 3/4 seng, hvor de sover 6 personer. De ligger på 

tværs i sengen for at få plads nok. En person sover 

på sofaen. Taget er utæt og det regner ned. Det 

værste er, når det regner om natten, for så bliver de 

våde og ofte syge.

I Danmark ville det ikke engang være tilladt at holde 

husdyr i et værelse som dette.

I nabohuset bor der en trolddoktor, som kaster 

ånder på dem, da han ikke bryder sig om, at der 

bor kristne i nærheden. Dorris er blevet angrebet 

af ånderne og om natten gør hun som en hund. 

Hun har været på hospitalet flere gange for at blive 

undersøgt og lægerne siger, at hun ikke fejler noget. 

I øjeblikket er der flere kristne, der beder for hende 

om, at åndsmagterne må vige fra hende. 

Da Pudde som barn så, hvorledes hendes forældre 

tog sig af de nødlidende, fik hun selv et hjerte, der 

bløder for at hjælpe især forældreløse børn. Hun 

havde derfor – inden Dorris kom ind i billedet – al-
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lerede taget 5 forældreløse børn til sig. To af børne-

nes forældre døde af aids. Et af børnenes forældre 

døde begge i en trafikulykke. To søskende er for-

ældreløse, efter faderen døde af aids og moderen 

sporløst forsvandt. Nu er Dorris så også flyttet ind i 

det lille værelse, som allerede er overfyldt.

I tiden efter besøget hos Pudde har vi ikke kunnet 

få hende og børnene ud af vores tanker. Derfor har 

vi besluttet, at vi vil hjælpe hende til et bedre sted 

at bo. Det vil være godt for dem alle at komme væk 

fra trolddoktoren.

For 250 kr. om måneden kan hun få 2 værelser med 

strøm og vand. Tak, om I vil huske Pudde og bør-

nene i bøn, så der kan komme en løsning på deres 

problemer. 

Vi har fået skolepenge til alle børnene undtagen til 

Dorris. Vi har fundet en god, kristen kostskole til 

Dorris, men desværre er den lidt dyr. Vi vurderer 

dog, at det vil være den bedste skole for hende. 

Hun trænger til et sted, hvor hun er omgivet af Guds 

kærlighed. Det koster 500 kr. om måneden. Hvis vi 

kunne få to støtter til hende på hver 250 kr., ville det 

ikke virke så uoverskueligt.

Vores bøn er, at Herren vil gøre det muligt for os 

at hjælpe Pudde og hendes 6 børn økonomisk. Et 

engangsbeløb er også kærkomment, da det vil gøre 

det muligt at hjælpe hende med at komme videre. 

Julegaveuddeling i form af 
mad
Vi har oplevet den store velsignelse, at en af vores 

nære venner har samlet penge ind til mad til hjælp 

for 20 ekstremt fattige familier. Hver gave bestod af 

en sæk majs (100 kg) og 7 kg bønner. Vi var bl.a. 

hos en enlig far, hvis datter vi støtter med skole-

penge. Moderen til pigen forsvandt sporløst, da 

pigen var lille, og faderen har alligevel selv forsørget 

hende. Han går ud som daglejer for at tjene penge 

til føden. Mens pigen var helt lille bandt han hende 

på ryggen og gik i marken for at hakke for folk. De 

bor så fattigt. Denne mand græd højt af glæde, da 

vi afleverede maden. Da vi kørte igen, løb han efter 

bilen og råbte: ”Tak, elskede venner, må Herren 

velsigne jer!” Det var så rørende, at vi selv sad i 

bilen og græd. 
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Tanga børnehaveklasse
For et par år siden startede vi en børnehaveklasse i 

Tanga. De har nu 150 børn hver dag, som får under-

visning og ”uji” (majsvælling). 

Ud af de 150 elever kommer ca. 15 fra kristne hjem 

– ellers er det ene muslimske børn. De muslimske 

imamer følte sig åbenbart truet, da de så ”deres” 

børn gik i en kristen børnehave. De besluttede der-

for selv at bygge en muslimsk børnehaveklasse, hvor 

forældrene skulle betale betydeligt flere penge, end 

man betalte for at være med i kirkens børnehave-

klasse. Det hele endte med, at børnene kom tilbage 

til kirken.

I dette område besøgte vi også en alenemor til ni 

børn. De havde haft indbrud og i den forbindelse 

mishandlede tyvene hendes mand så meget, at han 

døde. Hvor er der mange, der lider og har brug for 

at mærke, at der er nogle, der bryder sig om dem.

Til jul blev Tabitha inviteret af børnehaveklassen i 

slummen for at dele julebudskabet med børnene og 

deres forældre. En mor kom og sagde: ”Det var sik-

kert bedre, at jeg var blevet hjemme med min syge 

dreng,” han havde virkelig høj feber, ”men drengen 

ville absolut af sted, for han ville gerne se flonelo-

graf-billeder på tavlen og høre undervisningen.” 

Han huskede, hvordan Tabitha havde undervist med 

flonelbilleder året før. Tænk, om vi også havde en 

sådan brand og længsel i os efter at komme hen og 

høre Guds ord.

Det blev igen en uforglemmelig dag. Tabitha 

blev rørt til tårer, da børnene gav hende en gave, de 

havde købt til hende. 
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Masaierne
Vi har igen været hos masaierne med mad. Denne 

gang var Tabitha selv med til at hjælpe med uddelin-

gen sammen med Mirjam. Vi var blevet så velsignet, 

at vi denne gang kunne købe ris og bønner til dem. 

Hold da op, hvor var der jubel og glæde blandt ma-

saierne. For dem blev det en uforglemmelig jul.

I den forbindelse vil vi minde jer om at bede om 

regn i Tanzania. Søen derude var næsten udtørret. 

Det er deres vandforsyning – også til drikkevand til 

kreaturerne. Regntiden er netop startet, så alle har 

travlt med at få markerne sået til. Nu beder vi om, at 

regnen må fortsætte, så der bliver en god høst i år. 

Det trænger de virkelig til. 

Hønseriet 
Tausi og Mama Mamu, som begge to blev arbejds-

løse, er nu i fuld gang med hønseriet. Tausi har alle-

rede opdrættet sit første hold kyllinger og solgt dem 

som slagtekyllinger til hoteller og er nu i gang igen 

med det andet hold kyllinger. Mama Mamu har vi 

sat i gang med at sælge genbrugstøj, da vi har været 

nødt til at ændre lidt på vore planer. 

Pludselig kunne vi alligevel ikke købe nabogrunden 

til hendes hus, så hun fandt en anden grund i nær-

heden. Der vil vi i første omgang bygge et mindre 

hus og dernæst et hønsehus til opdræt af kyllinger. 

Mission blandt børn og unge i Tanzania
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Hun er nødt til at bo, hvor hønsehuset ligger, ellers 

risikerer hun, at kyllingerne bliver stjålet. Hun vil 

så leje sit nuværende hus ud og dermed få en lille 

indtægt. 

Tusind tak til alle jer kære, som har været med til at 

støtte disse projekter – det har gjort det muligt for 

dem begge to at komme videre. Når en dør bliver 

lukket, ser vi ofte, at Herren lukker en ny dør op. 

Det har vi selv oplevet så mange gange. 

Børnekampagne 
Torkilds hjerte brænder stadig for at forkynde 

evangeliet for børnene i landsbyerne. En af de se-

neste kampagner blev holdt i en stor landsby nær 

Dodoma.

Det var en nystartet menighed på kun 4 medlem-

mer, som havde inviteret os til at komme og hjælpe 

dem med et evangelisk fremstød. Præsten gør et 

stort pionerarbejde i området og satser på at nå de 

unåede.

Det blev en kæmpe oplevelse på mange måder. 

I alle de år, vi har været i Tanzania, har vi aldrig 

oplevet at se så mange børn og voksne komme til 

børnekampagne. Børnenes hjerter var åbne og de 

tog imod budskaberne, som blev fortalt. Når hele 

folkemængden gik hjem, efter mødet var slut, stod 

himmel og jord nærmest i et – det var så tørt og stø-

vede så meget, at man næsten ikke kunne se folket. 

Vi har netop talt med præsten, som glædestrålende 

ringede og fortalte, at der efter denne kampagne nu 

kommer 28 i hans kirke. Al ære til Jesus.

Vi er bare så taknemmelige for Friedhelm. Han er 

allerede i gang med at bygge en ny kirke til dem, da 

de ikke havde nogen bygning at mødes i. Så der er 

bare tilbage at sige, at Gud stadig gør mirakler. 
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Arbejdsferie 
I Danmark står Berrit og Enok med ansvaret for at 

samle ting ind og derefter pakke det i containere. 

Men ikke nok med det. De tog også 4 ugers ar-

bejdsferie og kom til Arusha, efter vi havde modta-

get containerne, for at hjælpe os med at pakke tin-

gene ud, samle borde, reoler, sætte to køkkener op 

osv. Vi sætter stor pris på al deres hjælp, som gør, at 

vi stadig kan magte at få containere sendt ud. 

Dette var sidste nyt fra Tanzania. 

Må Jesus rigt velsigne jer alle, og tusind tak fordi I er 

villige til at stå sammen med os. Vi føler os privile-

gerede, når vi tænker på jer. 

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 missionskas-

sereren 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 2011 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 

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




