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Nu har de ikke bare et værelse, men to. Vi har fået 
lavet en køjeseng til børnene, så nu sover de vir-
kelig godt. De fik værelserne en lørdag og kunne 
flytte ind søndag. Pudde tænkte: ”Vi bliver hjemme 
fra kirke og flytter i stedet for.” Men et af børnene 
sagde: ”Pudde, jeg synes, vi skal tage i kirke først 
og takke Jesus, fordi Han har givet os et nyt sted at 
bo og så flytter vi bagefter.”

Under gudstjenesten gik en af pigerne, der hedder 
Queen, op til præsten og bad om lov til at sige no-
get. Præsten gav pigen mikrofonen og hun sagde 

frimodigt: ”Vi har en kæmpe taksigelse til Jesus, for 
Jesus har sendt nogle på vores vej, som har hjulpet 
os. Så i stedet for bare at have et værelse, har vi 
nu to.” Queen fortsatte med at fortælle, at der er 
cementgulv, murstensvægge, strøm og vand, og så 
er taget tæt!” og så græd hun foran hele forsam-
lingen. Hun sagde videre: ”Jeg vil gerne, at vi her i 
kirken beder Jesus om at velsigne mama Tabitha 
og baba Torkild, som Gud på en mægtig måde har 
sendt på vores vej.”

Ikke et øje var tørt i kirken, fortalte Pudde os. Den 
ene efter den anden stod op og sagde: ”Jeg vil 
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gerne give jer en seng,” en anden: ”… et skab,” 
en tredje: ”… et sofasæt” (alt sammen brugt) og til 
sidst stod en op og sagde: ”Jeg vil gerne flytte for 
jer gratis.” Det blev en uforglemmelig formiddag for 
alle i kirken, som blev mindet om Guds store om-
sorg og at Han stadig gør mirakler.

I påsken besøgte vi Pudde og børnene. Jeg havde 
bagt en kage og taget med. Det gjorde stor lykke 
hos børnene. Da vi skulle hjem, kom en af dren-
gene hen til Torkild og hviskede ham i øret: ”Må vi 
ikke godt komme og besøge jer en dag?”

I mellemtiden er der kommet en anden forældreløs 
pige på 15 år til Pudde. Pigen hedder Loveness og 
begge hendes forældrene er døde af aids. 

Hun bor hos en moster, som er meget sød mod 

hende, men mosterens mand er virkelig modby-
delig. Han slår hende ofte og forlanger, at hun skal 
arbejde hele tiden, fordi hun bor gratis hos dem. 

Samtidig siger han, at der ikke er nogen grund til at 
hun går i skole. Han nægter derfor at betale skole-
penge for hende, så hun kan fortsætte i secondary 
skole. Han siger: ”Det kan ikke betale sig at betale 
til en pige, som har aids.” – selvom pigen er sund 
og rask og IKKE er aids-smittet. 

Pigen var så fortvivlet og ulykkelig, at hun ikke 
kunne se en udvej og havde besluttet sig for at 
drikke gift. Helt tilfældigt kommer Dorris, som bor 
hos Pudde, til at tale med denne pige og hun siger 
til hende: ”Du skal ikke være ked af det. Kom med 
hjem til Pudde, så vil hun hjælpe dig!”

Forleden kom Pudde hjem til os sammen med 
Loveness. Vi mener, det er en uholdbar situation 
for pigen og vi vil gerne sende hende i samme se-
condary skole som Dorris, så de to kan støtte og 
hjælpe hinanden. Hvis nogen skulle have lyst til at 
støtte denne ulykkelige pige, så hun kan få en god 
skolegang, vil vi blive meget taknemmelige.

Vi har i øvrigt et meget alvorligt bønneemne, og det 
gælder Pudde selv. Hun har været sløj i en læn-
gere periode og har været hos forskellige lokale 
læger for at blive undersøgt. Hun har bl.a. fået en 
udskrabning og fået besked på at tage en masse 
forskellig medicin. Men hun bliver bare mere og 
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mere svag, så derfor besluttede vi at tage hende 
med til en god gynækolog. Det viser sig, at hun har 
to knuder i underlivet og skal opereres snarest mu-
ligt. Da hun er meget svag og mangler blod, kan de 
ikke operere hende endnu. 

Vi hjælper hende, så hun får en næringsrig kost og 
kan blive klar til operation. Tak, om I vil være med til 
at bede for Pudde, at disse knuder ikke er ondar-
tede.

 

 
Drengen var bevidstløs og blev overført til Nairobi 
Hospitals intensivafdeling, hvor han lå i koma i knap 
4 uger. I den periode var drengen kun ved bevidst-
hed en gang, hvor han slog øjnene op, så på sin 
mor og sagde: ”Jesus, Jesus,” og så sov han igen.

Da han endelig kom til bevidsthed, kunne han hver-
ken tale, sidde eller gå. Lægen fik lavet en ny scan-
ning, som viste, at drengen havde en stor blodan-
samling i hjernen, og sagde: ”Vi bliver nødt til at 
operere for at redde drengens liv.” Haika sagde: 
”Giv mig en uge til at bede og faste,” hvilket lægen 
gik med på.

Efter denne uge lavede de en ny scanning, som 
viste, at blodansamlingen var fuldstændig væk, så 
drengen skulle alligevel ikke opereres. Han kunne 
pludselig tale, sidde og gå. 2 uger senere blev han 
udskrevet. Denne mor oplevede et meget konkret 
bønnesvar og Gud skal have al æren!

Ikke nok med at forældrene var begejstrede, men 

lægen var så glad, at han spurgte, om de ikke ville 
tage med til gudstjeneste i hans kirke og fortælle 
om Guds store mirakel, for han havde jo fulgt 
drengen på nært hold fra den første dag han blev 
indlagt.

Haika og drengen har netop besøgt os. Da de kom 
ind ad døren, fløj drengen i favnen på mig og sag-
de: ”Mama ninakupenda!” (jeg elsker dig) – jeg blev 
rørt til tårer. Se på billedet: man kan slet ikke se, at 
drengen har været alvorligt syg. Han ser sund og 
rask ud. Hjernen har ikke taget skade, han snakker 
helt normalt og kunne skrive tal fra 1-20 uden pro-
blemer. Jeg gav ham papir og blyant, så han kunne 
tegne og skrive. På den måde kunne jeg teste ham. 
Jesus skal have al æren.

På missionsmarken oplever vi mange udfordringer, 
kampe og sejre. Der står i Bibelen: ”Ingen sejre 
uden kampe.”

Et stort mirakel er sket 

Jeg (Tabitha) har en afrikansk ven-
inde, som hedder Haika. Den 31. 
marts blev hendes 5-årige dreng 
kørt ned af en mindre lastbil, da 
han var på vej hjem fra skole. 
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At være til kirkeindvielse er en helt speciel ople-
velse, hvor man fornemmer en stærk atmosfære 
af ærbødighed og taknemmelighed til Herren for 
Hans store omsorg. 

På turen blev Torkild desværre meget syg med høj 
feber. Han var helt udmattet, da de kom hjem, efter 
de havde haft 6 indvielser på 10 dage. Han troede, 
at han havde malaria og han startede på en mala-
riakur, men det hjalp overhovedet ikke. 

Efter hans hjemkost tog vi straks til læge, da fe-
beren var steget til 39,3. Det viste sig, at han var 
blevet bidt af et lille insekt, som minder om en 
dansk skovflåt. Dette insekt har sikkert været i hans 
madras i gæstehuset, hvor de boede. 

Denne sygdom kan være svær at behandle, så 
han måtte køre til hospitalet 4 dage i træk for at få 
forskellige indsprøjtninger. Han skal fortsat tage en 
masse medicin. Trods den høje feber gennemførte 

Kirkeindvielser og  
børnekampagner 

Siden jul har vi sammen med Fried-
helm haft 9 kirkeindvielser og i 
øjeblikket er 15 andre kirkeprojek-
ter ved at blive færdiggjort. 
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han at tolke Friedhelm under kirkeindvielserne. Han 
kørte også selv bilen hjem – en tur på 8 timer. Her 
bliver man mindet om den gamle sang: ”Jyden han 
er stærk og sej.”

Efter 3 uger følte Torkild sig så frisk, at han tog på 
den næste børnekampagne i en meget muslimsk 
landsby. Kirken, som havde inviteret os, har kun 15 
medlemmer. Præsten havde bedt os hjælpe med 
at forkynde evangeliet for børnene.

Den dag børnemødet startede, kom der næsten in-
gen børn. Torkild ringede hjem og bad om forbøn, 
for præsten havde fortalt ham, at muslimerne ville 
forhindre deres børn i at deltage på møderne. 

Vi bad, og i løbet af ugen skete der en radikal ven-
ding - antallet af børn på møderne steg for hver 
dag. En af de første aftner efter filmen kom en ung 
mand hen til dem. Han var i stor syndenød og øn-

skede at give sit liv til Herren. De bad for ham og 
han kom derefter trofast til møderne. I løbet af ugen 
kom et ægtepar, som ligeledes ønskede at give 
deres liv til Herren. Præsten var jublende glad over 
at se, hvordan folk åbnede sig mere og mere for 
evangeliet. 

Tusind tak for jeres forbøn for os, især når det 
gælder vores børnekampagner. Derigennem bliver 
mørkets magt brudt, så evangeliet kan nå ind i 
menneskers hjerter.

Børnene fra denne by har meget langt til skole – de 
skal gå op til 5 km hver vej for at komme i skole. Da 
der ikke findes nogen skole i nærheden, tror vi det 
vil være godt at bygge en kristen skole i området, 
så børnene får en kristen baggrund. 

Vi har på nuværende tidspunkt planlagt at bygge 

Vi har startet et nyt  
projekt 

I landsbyen, hvor vi har kærlig-
hedshjemmet, sker der en enorm 
udvikling, så den efterhånden er 
vokset til en helt ny by. 
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en børnehaveklasse med tre klassetrin, og senere 
udvide med en decideret skole.

Vores første opgave – inden byggeriet kunne påbe-
gyndes – blev at finde vand. Derfor gravede vi en 
brønd og efter 12 m kom vi til vand, som desuden 
er egnet til at drikke (vi har fået taget en vandprø-
ve). Der er nu bygget et tårn, hvor vi kan placere 
vandtanke. Tårnet er bygget således, at der bliver 
et kontor og et værelse på første sal. 

Vi har opført en toiletbygning med 8 toiletter og 
er i gang med at bygge et køkken. Næste skridt 
bliver en bygning med 2 klasseværelser. Hvis det 
er muligt, vil vi også gerne bygge en hal, som kan 
anvendes til at samle børn og forældre – den skal 

også bruges som spisesal. Alt det vil vi gerne gøre 
i år og vi beder om, at Gud vil velsigne midlerne, så 
de rækker.

Den økonomiske situation var så alvorlig, at mode-
ren havde prøvet at få sin lille Mirjam på 1½ år afsat 
til noget familie. Samtidig er moderen syg og har 
ikke overskud til at passe hende. Men ingen ville 
tage Mirjam, så heldigvis er hun stadig hjemme hos 
forældrene. 

Denne mor havde hørt om os og havde bedt Jesus 
om at vise hende vej til vores hjem. At sidde og lyt-
te til hende var rørende. Selv græd hun så meget, 
at tårerne bare løb, så vi måtte tørre op på gulvet 
efter hende, da hun var gået.

Hun fortalte, at hun havde været på arbejdsmarke-
det i 13 år på en fabrik, hvor hun har stået i bom-
uldsstøv hver dag. Det havde givet hende en kraftig 
astma, og oveni havde hun fået et alvorligt mave-
sår.

Endnu en familie har 
brug for hjælp 

Familien Niculas har 4 børn fra 1½ 
til 15 år. Da vi besøgte familien, var 
de tre store børn alle sendt hjem 
fra skole, da de ikke havde været 
i stand til at betale skolepenge de 
sidste 2½ år. 
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Manden arbejdede som murer, men har ikke væ-
ret arbejdsdygtig i et par år, da hans fødder hæ-
ver meget, huden falder af og samtidig bløder det 
kraftigt. Han kan næsten ikke gå på grund af store 
smerter, han må enten sidde eller ligge.

Vi har sendt dem begge to til specialister, hvor de 
nu er i behandling. Og vi har hjulpet med betaling af 
skolepenge, så børnene nu er tilbage i skolen.

Heldigvis har de bygget deres eget hus, medens 
de var på arbejdsmarkedet, så de skal ikke af med 
penge til husleje. Ingen af dem er i den nuværende 
situation i stand til at arbejde. Det er en katastrofe 

for familien, som ikke kan få nogen form for hjælp 
udover tilfældige bidrag fra private.

Tak, om I vil være med at bede for denne familie, at 
de hurtigt må blive raske, ja, at Jesus må røre ved 
dem til ånd, sjæl og legeme. 

Kære venner, vi vil så gerne fra  
dybet af vore hjerter sige tusind 
tak for forbøn og jeres trofaste 
støtte til arbejdet. 

Vi regner os selv for jeres forlæn-
gede arme i Tanzania. På grund af 
jeres kærlighed kan vi hjælpe de 
stakler, som kommer til vores dør. 

Kærlig hilsen  
fra jeres i Tanzania
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. 14.500,00, hvis man har givet kr. 15.000,00.


