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Mirjam og pigerne kom for nyligt tilbage fra 
Danmark. Mirjam skriver: 
 
”Det er med blandede følelser, jeg skriver dette, 
når jeg tænker tilbage på vores dejlige ophold i 
Danmark i sommer. Vi oplevede stor gæstfrihed 
hos alle, vi besøgte, og samtidig blev vi forkælet 
med dejlig mad – vi tog alle mindst 3 kg på! Det 

regnede faktisk mere eller mindre hver eneste dag. 
Da jeg landede i Kenya og kørte med Per hjem til 
Tanzania, havde jeg mest af alt lyst til at græde af 
frustration.

Her sad vi godt mætte og tilfredse, medens vi ki-
lometer efter kilometer så på et tørt og goldt land. 
Da jeg var i Danmark, hørte jeg i medierne, at der 

Kære elskede venner!
Det er med stor nød i mit hjerte, at jeg skriver denne artikel i vores ny-
hedsbrev. Nogle har måske allerede modtaget den på mail, men vi vil gerne 
delagtiggøre alle, som læser vort nyhedsbrev, i den alvorlige hungersnød, 
vi oplever i Tanzania.  
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var sult i området omkring Afrikas horn, hvor man 
særligt fokuserede på Somalia, som har millioner, 
der lider af sult. Som altid kommer også Kenya klart 
frem i nyhederne med deres tørkeproblemer. Men 
faktum er, at hele Østafrika lider. I flere områder i 
vort elskede Tanzania sætter tørken sit præg – især 
hos masaierne.

Jeg tænkte, her kommer vi fra en verden af over-
flod og med masser af regn tilbage til en verden, 
der ikke kan gøre hverken til eller fra for at ændre 
sin situation. Medens jeg har taget på i vægt den 
sidste måned, ja, så har mine venner i masailandet 
tabt sig ligeså meget.”

Mirjam og jeg, Tabitha, vil gerne hjælpe hinanden 
med at skaffe penge, så vi kan komme ud med 
mad til de mange, som sulter. Vi vil også dele mad 
ud til skolerne, da børnene sidder og sover i timer-
ne, fordi de er sultne og ikke kan koncentrere sig.

En sæk majs koster for tiden 250 kr. og rækker til 
en gennemsnitsfamilie i ca. 2 måneder.

En af vores masaivagtmænd har netop været 
hjemme og hjælpe sin kone i 3 uger. Da han kom 
tilbage, fortalte han med bævende stemme: ”Det er 
helt kaotisk for mit folk. De har ingen mad. Mange 
sover dagen lang på grund af underernæring.”

Vi har netop været af sted med mad og vand. Det 
bragte håbet tilbage for nogle af dem – og smilet 
kom frem igen hos vores kære masaifolk.

Sulten er så omfattende i Tanzania i år, som vi al-
drig før har oplevet. Vi hjælper masaierne i 3 geo-
grafisk set store områder. Vores nødhjælpsteam 
er netop kommet tilbage fra et nyt område, hvor vi 
delte 100 sække majs ud. De var rystede og ud-
trykte, at de aldrig havde set noget lignende.

Der er meget, man ikke forstår. F.eks. regner det i 
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Danmark, så landmændene ikke kan få høstet – og 
her er det omvendt, vi får ikke en dråbe regn.

Vi er dybt taknemmelige til jer, som allerede har 
støttet dette arbejde. Til jeres information har vi al-
lerede købt 50 tons majs, hvilket svarer til en værdi 
af ca. 100.000 kr. Vi bliver ved med at køre nød-
hjælp, så længe pengene rækker. Der er et helt 
år til næste høst, så din støtte er med til at redde 
menneskeliv.

Pengene, vi modtager til sulthjælp, går ubeskåret til 
dette, da vi er i den heldige situation, at vi kan klare 
nødhjælpsarbejdet med vores eksisterende stab af 
medarbejdere. Husk det gamle ordsprog: ”Mange 
bække små gør en stor å”!

”Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke 
vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad 
giver.” 2. Kor. 9:6-7.

Det ser ud til, at det hele er gået godt. Knuderne 
var heldigvis godartede, hvilket vi takker Jesus 
meget for. Men desværre er Pudde efter sin første 
operation røget ud og ind af sygehuset op til flere 
gange.

Hun havde kun været hjemme i et par uger, da hun 
blev forgiftet og var døden nær. Hun var bevidstløs 
ved ankomsten til sygehuset. Herude er det daglig 
kutyme, at man vasker op udenfor huset og lader 
det hele stå i solen for at tørre – det gør de også 
hjemme hos Pudde. 

Pudde havde en termokande til sin mad, da hun 
skulle have flydende skånekost. Medens opvasken 

stod til tørre ude på gårdspladsen, var der nogen, 
der havde hældt gift i termoflasken. Efter sædvane 
fyldte man skånekosten i termoflasken til Pudde, 
desværre uden først at lægge mærke til, at der var 
kommet gift i flasken. Kort tid efter Pudde havde 
spist, fik hun alvorlige mavesmerter og i løbet af 
ingen tid var hun bevidstløs. Hun kom igen hurtigt 
på sygehuset, hvor hun omgående fik maven tømt. 
Lægerne konstaterede, at hun var blevet forgiftet.

Lægerne reddede hendes liv og hun blev udskre-
vet. Da hun havde været hjemme en uges tid, blev 
hun igen syg – hun fik en styrtblødning. Det betød, 
at hun igen måtte på operationsbordet, hvor hun fik 
en udskrabning.

Alt dette har selvfølgelig ført til, at hun er meget 
afkræftet. Alligevel føler vi, at det går fremad med 
hende. Vi har netop besøgt hende og børnene, 
som alle var ved godt mod, men hun behøver 
virkelig vores forbøn. Tak til enhver, som vil huske 
hende i forbøn, så Gud i hast må give hende læge-
dom.

Man har senere fundet ud af, at det var en kvinde, 
der boede i samme ejendom, som havde hældt gift 
i termokanden. Kvinden er trolddoktor. Da Pudde 
og alle børnene er personligt kristne, føler trold-
kvinden sig sandsynligvis truet og har vel håbet, 
at denne forskrækkelse ville få dem til at flytte. 
Da boligejeren hørte om alt det, der var sket, blev 
kvinden sagt op og måtte omgående flytte ud af sit 
værelse.

Pudde 
 
Angående Pudde, så har hun været 
igennem en stor operation for knu-
der i underlivet. 
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Hun har været hos en specialist, som har givet 
hende noget medicin og en liste over ting, som hun 
skal prøve at undgå. Vi har læst den igennem for at 
se, om vi evt. kunne gøre noget for at hjælpe. 

Da de ikke har strøm i huset, bruger de petrole-
umslamper. Det forværrer hendes astma, så derfor 
har vi købt et mindre solcelleanlæg med 4 lamper, 
der kan lyse værelserne op og det fungerer aldeles 
fint. 

Det var ligeledes et problem, når der skulle laves 
mad, da det foregår over bål. Det kunne hun heller 
ikke tåle. Derfor købte vi to gasblus og en gasfla-
ske. Dermed behøver hun ikke længere at inhalere 
al den røg.

Med disse hjælpemidler i det daglige går det al-

lerede meget bedre for hende. Vi vil så gerne sige 
tusind tak til jer, som har givet os penge til hjælp til 
denne mor. Vi ønsker at se denne familie oprejst 
igen – også manden, som ikke kan gå pga. syg-
dom i fødderne. For Jesus er ingenting umuligt, det 
må vi huske.

 

Dog så de mange alvorlige ulykker – ofte med last-
biler impliceret. Det får os til at sende en stor tak op 
til vores himmelske far for Hans beskyttelse, hver 
gang vi er kommet godt hjem.

Landsbyen, de besøgte, har 4.500 indbyggere og 
er ifølge præsten 99,9 % muslimsk, med andre ord: 
der er meget få kristne på stedet.

Kirken, som havde inviteret os, havde 66 medlem-
mer. Det betragter vi som en usædvanligt stor kirke 
i forhold til den muslimske dominans i landsbyen.

Mama Nickolas 

Mama Nickolas, som vi skrev om i 
sidste nyhedsbrev, har gennem en 
periode haft meget kraftige ast-
maanfald. Hun blev bl.a. hasteind-
lagt en nat, da hun pludselig ikke 
kunne trække vejret. 

Børnekampagne 

Torkild og teamet har været på 
crusade i en landsby syd for Dar es 
Salaam. Tur/retur blev det til ca. 
1600 km og denne strækning kla-
rede de uden punkteringer, hvilket 
hører til sjældenhederne.
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Præsten havde en meget positiv oplevelse, me-
dens han sammen med andre fra kirken gik og sat-
te plakater op som fortalte om børnemøderne. En 
mor kom hen til dem med sine børn, som ønskede 
at blive bedt for til frelse, inden møderne overhove-
det var begyndt.

Torkild var meget spændt på, om der i det hele 
taget ville komme nogle børn, da det foregik under 
ramadanen, muslimernes store fasteperiode. Men 
til Guds ære, så kom der flere hundrede børn for-
uden voksne til møderne.

Børnene var meget lyttende og slugte alt, hvad der 
blev sagt og gjort fra platformen. 

Dukken Kadogo er et fantastisk trækplaster på 
børnemøderne. Selv de mest skeptiske kommer 
nærmere for at høre, hvad denne mystiske dukke 
har at sige.

Vi oplevede under møderne, at børnene blev mere 
åbne for evangeliet for hver dag, der gik. I starten 
var de virkelig bange for os, men Gud vendte situa-
tionen, så børnene blev fortrolige med os.

Hver aften efter filmfremvisningen så vi mennesker 
komme til præsten, fordi de ønskede at blive bedt 
for.

De kristne var bare så begejstrede og taknemme-
lige for denne børnekampagne. Den har betydet 
meget for hele landsbyen og hjulpet kirken med at 
forkynde det glade budskab.

Det var en træt, men glad Torkild jeg fik hjem efter 
denne lange tur, for det havde været så vellykket på 
alle måder. Al ære til Jesus.

Torkild har rejst rigtig meget den sidste måneds tid. 
Først på børnekampagne, som tog 10 dage med 
kørsel frem og tilbage. Han var kun hjemme kort 
tid, så skulle han med Friedhelm, hans kone Rosy 
og Resti på en 10-dages tur til Singida, hvor de 
havde 7 kirkeindvielser i forskellige landsbyer. Det 
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er en stor velsignelse, hver gang vi får lov til at ind-
vie sådan en ny kirkebygning sammen med menig-
heden på stedet. Derefter var han hjemme i knap 
2 døgn og så af sted igen i 4 dage. Nu får han en 
tiltrængt pause hjemme sammen med mig, hvilket 
vi begge glæder os over.

Vi fik en pengegave til børnene i børnehaven i 
slumkvarteret, som gjorde det muligt at købe sko-
letasker m.m. til alle børnene. Det blev en rigtigt 
spændende og speciel dag, da vi delte dem ud – 
mødrene var også mødt op. Jeg fik anledning til at 
dele en bibelsk tekst med børnene, inden de fik ga-
verne. Det var faktisk ikke svært at holde 115 børn 
i ro. De lyttede opmærksomt, ja, man kunne have 

hørt en knappenål falde til gulvet. De var virkelig 
ivrige efter at høre Guds ord, illustreret ved hjælp af 
flonellografbilleder.

Det går rigtig godt med byggeriet på den nye skole. 
Vi er netop nået op i rejsehøjde med 2 klassevæ-
relser. Da vi bygger klasseværelserne i 2 etager, 
skal der lægges et cementloft. Det er lidt af en 
udfordring for vores håndværkere, men Per (vores 
svigersøn) er dygtig og hjælper med råd og vejled-
ning.
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Hvis nogen ønsker at høre yderligere om  
arbejdet, kan man besøge vores hjemmeside 
www.mission-tanzania.dk, hvor vi forsøger at 
skrive små artikler, som sætter fokus på det, der 
foregår lige nu.

Vi vil gerne ønske hver eneste af 
jer Guds velsignelse og igen tusind 
tak, fordi I står sammen med os i 
arbejdet i Tanzania.

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.


