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Kære elskede og  
trofaste venner!
Forleden kom en kvinde – Joyce – til vores 
dør. Hun fortalte, at hun for 10 år siden 
blev enke. Savnet efter hendes mand var 
stort. Pludselig var hun alene om at tjene 
til føden. Derfor kom hun i gang med at 
sælge grøntsager for at tjene til livets 
ophold. 

Med tårer i øjnene fortalte hun, at hendes datter 
døde af aids for et år siden. Hendes datter efterlod 

3 små børn på henholdsvis 7, 5 og 1½ år. Datteren 
var desværre ikke en kristen. Hun levede sit liv på en 
måde, der voldte moderen stor bedrøvelse. Børnene 
har alle forskellige fædre. Det fortæller lidt om det 
liv, hun havde levet. Børnene er blevet tjekket på 
hospitalet for aids og til alt held er de alle sunde og 
raske og er ikke blevet smittet.

Denne mormor er kun 52 år, men hun er kørt fuld-
stændig fast økonomisk og kæmper hårdt for at 
forsørge sine 3 små børnebørn. Som hun sagde: ”Jeg 
havde arbejde, men nu kan jeg ikke gå på arbejde 
mere, da jeg må blive hjemme for at passe børnene. 
Og intet arbejde betyder ingen mad på bordet.”
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På grund af svigtende økonomi havde hun ikke 
andet valg end at flytte ind i slumkvarteret, hvor 
huslejen er meget billigere. Men miljøet er meget be-
lastende for hende og ikke mindst for børnene.

Vi tog med hende hjem til slumkvarteret for at se, 
om hun talte sandt. Vi blev chokeret over at se 
hendes boligforhold. Hun havde kun et meget lille 
værelse med en dobbeltseng, hvor de alle 4 sover. 
Alt, hvad hun ejer, er sengen og et skab til kopper, 
tallerkener og lidt køkkenting. Tøjet var i poser og 
kasser eller hang på en snor. Der var ingen stole, så 
vi sad på sengen og hun selv sad på en spand.

Hun havde kun et ønske; nemlig om vi kunne hjælpe 
hendes børnebørn, især de to ældste, så de kunne 
komme i skole og få en god skolegang.

Vi har tænkt meget over denne lille families situation 
og vi vil gerne sende dem ud til Rosabella og John 
på ”Kærlighedshjemmet”, hvorved de så også får 
mulighed for at gå i vores nye skole. Vi er overbevist 
om, at børnene vil komme til at stortrives der og få 
det rigtig godt. Så har mormor mulighed for at sælge 
grøntsager igen og få en indtægt. Børnene vil kunne 
komme hjem på ferie og på den måde bevare kon-
takten med deres mormor.

Hvis der er nogle, som kunne tænke sig at hjælpe 
denne stakkels mormor, så vil vi bede dig/jer om 
at kontakte os. Det ville være en kæmpe hjælp for 
hende. Hvis du ønsker at hjælpe, så børnene kan 
komme i skole hurtigst muligt, vil vi være meget tak-
nemmelige.

Børnekampagnerne
Torkild har igen været på børnekampagne. 
De besøgte en landsby kaldet Mlowa, der 
ligger mellem Dodoma og Iringa. Tænk, 
de har kørt hele denne strækning uden 
en eneste punktering, hvilket må siges at 
høre til sjældenhederne. 

Denne børnekampagne var skelsættende på mange 
måder. Kirken, som inviterede os, har kun 14 med-
lemmer. Vi tror, at denne kampagne kommer til at 
betyde meget for den lille kirke fremover, da Herren 
gjorde fantastiske ting under hele kampagnen. Vi 
hørte bl.a. lokalbefolkningen i landsbyen sige: ”Det 
er utroligt, at sådan en lille og fattig kirke har været i 
stand til at arrangere sådanne møder, det er noget vi 
aldrig før har oplevet.”

Allerede den første dag efter børnemødet kom en 
ung mand frem, fordi han ønskede at blive frelst. Det 
kunne ikke vente til næste dag, for han var virkelig 
i syndenød. Han bøjede knæ i græsset og præsten 
bad frelsesbønnen sammen med ham.

3Mission blandt børn og unge i Tanzania   Oktober 2013



Samme dag om aftenen efter filmen kom der yder-
ligere 5 helt unge mennesker, som også ønskede 
at modtage Jesus. Dagen efter kom der fire unge 
studerende, som ønskede at blive kristne og sådan 
skete der noget fantastisk hver dag. 

Om søndagen til gudstjenesten kom der en ung pige, 
som arbejdede på det gæstehus, hvor Torkild og 
teamet boede under kampagnen. Hun stod frem i 
kirken og sagde: ”Jeg ønsker at give mit liv til Jesus 
og tilhøre ham.”

Sådanne oplevelser giver nyt mod og viser, at det 
nytter at forkynde evangeliet blandt børn og unge. 
Det bekræfter endnu engang, at Guds ord ikke ven-
der tomt tilbage.

På billedet, som er taget foran deres fattige kirke, 
ser I alle de unge mennesker, som tog imod Jesus 
i ugens løb. Hvor blev vi glade for at se, at de kom 
til gudstjenesten søndag formiddag. Efter gudstje-
nesten delte vi noget kristen litteratur ud, som kan 
vejlede dem i at leve et kristent liv.

Kirken er lille og meget primitiv. Som I kan se, var 
kirken overfyldt søndag formiddag. Skønt! Jesus skal 
have al æren. De er allerede i gang med at bygge en 
ny og større kirke og vi har besluttet at hjælpe dem 
med at lægge tag på. 

Jeg (Tabitha) må indrømme, at jeg beundrer Torkild 
for, at han kan holde ud at rejse så meget, selv om 
han og teamet for det meste bor under virkelig pri-
mitive forhold. Der er ikke noget at sige til, at Torkild 
er træt og har brug for at hvile sig, når han kommer 
hjem fra de lange ture.

På deres sidste børnekampagne var de i en stor 
landsby, men kirken havde kun 20 medlemmer. 
Der blev stor ståhej i landsbyen, da de ankom. 
Landsbyen er kendt for at være meget involveret i 
heksekunst. 
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Den første nat var der arrangeret et møde med alle 
områdets heksedoktorer for at forhindre børnekam-
pagnen. Det blev ikke til meget søvn den nat, for de 
forsamlede troldmænd slog på trommer samtidig 
med, at de med meget høj røst påkaldte de onde 
ånder. Heksedoktorerne troede, at de onde ånder 
kunne jage os ud af byen, men vi oplevede Guds 
beskyttelse. Der står i Bibelen: ”Han, som er i jer, er 
større end han, som er i verden.” Det må man sige, 
vi oplevede.

Lørdag aften ringede Torkild til mig og fortalte, at nu 
var der sket et gennembrud. Han fortalte: ”Jeg blev 
virkelig så rørt, da jeg så to børn holde om hinan-
den og gå op foran for at blive bedt med til frelse. 
Derefter kom der nogle voksne, som også ønskede 
at give deres liv til Jesus. Ikke nok med det, så kom 
der pludselig 10 børn mere.” Jeg siger jer, at der har 
været fest i Himmelen den aften over at se alle dem, 
som ønskede at få deres navne skrevet i livets bog. 

På vore børnekampagner oplever vi jævnligt stor 
modstand, især fra muslimerne. Deres forsøg på at 
forhindre børnene i at deltage slår for det meste fejl, 
men vi mærker tydeligt, at de muslimske imamer er 
imod sådanne kampagner. 

Trods det havde vi for nylig en positiv oplevelse i en 
muslimsk domineret landsby. Politichefen, der selv 

var muslim, henvendte sig ved afslutningen af kam-
pagnen til præsten for at sige ham tak. Han udtrykte 
sig på en meget positiv måde og sagde til præsten: 
”Disse børnemøder og film er dog det bedste, som 
nogensinde er hændt for vores landsby.”

Vi må ud med evangeliet, så længe vi kan, for vi ved 
aldrig, hvornår dørene lukkes.

Tusind tak for jeres forbøn for os og arbejdet. Det er 
så opmuntrende at vide, I står sammen med os.
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Små nyheder

Skolen: Vi har nu fået lagt tag på endnu 3 klassevæ-
relser og skal i skrivende stund i gang med at sætte 
vinduerne i, samt pudse væggene ind- og udvendigt. 
Ja, Gud er god og er med i alle ting, når vi sætter 
vores lid til ham.

Det går også rigtig godt med at undervise i kristen-
dom hver fredag. Børnene elsker disse timer. De får 
som regel en tegning med hjem, som illustrerer for-
tællingen. Jeg har opdaget, at disse tegninger bliver 
sat op på væggene i børnenes hjem. 

Mswakini: Vi siger tusind tak for støtten til klinikken 
i Mswakini hos vores kære masaifolk. Der er nu kom-
met glas i vinduerne. Næste skridt bliver at pudse 
væggene, sætte døre i og færdiggøre lofterne. Vi hå-
ber så inderligt, at bygningen står færdig inden jul. Vi 
har en ung mand fra Mswakini, som vi har sendt på 

sygeplejeskole. Han har nu et år tilbage, så er han 
færdiguddannet som sygeplejerske og skal arbejde 
på klinikken.

Nye missionærer
Vi har haft den store glæde at kunne byde 
Sara og Stig Hagen samt deres tre børn, 
Maja, Jonas og André, velkommen til Tan-
zania. 

Sara er dansker og Stig er nordmand. De har gen-
nem længere tid følt Guds kald til at komme ud og 
arbejde med mission. Vi har lovet at hjælpe dem 
med at komme i gang og i det hele taget tage os af 
dem. De er allerede i gang med et hjem for forældre-
løse børn. 

På dette hjem er der 12 forældreløse børn. Dette 
hjem begyndte de allerede at etablere for et år si-
den, så vi er så lykkelige, fordi de nu selv er her til at 
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tage over. Dette hjem er i landsbyen, hvor vi har vo-
res skole, så børnene kan gå der, hvilket vi er meget 
glade for. 

Vi er taknemmelige for, at Gud har kaldet en familie 
til at hjælpe på missionsmarken. Der står i Mattæus 
9:37: ”Høsten er stor, men arbejderne er få.” Vi glæ-
der os til at arbejde sammen med denne familie og 
tror, at vi på denne måde kan nå endnu længere ud 
til dem, der lever i fattigdom og nød. 

Pudde
Hos Pudde og hendes børn går det godt. 
De har oplevet Guds indgriben mht. Pud-
des sidste store operation. Hun siger, at 
nu føler hun sig rask og er fri for smerter. 

Hun tager på i vægt, hvilket må være et godt tegn, 
efter alt det hun har været igennem. Hun er kommet 
sig hurtigt efter operationen og er igen i fuldt sving. 
Hun har virkelig oplevet, hvordan Gud har givet 
hende lægedom og hun er bare så glad, fordi hun nu 
er erklæret fuldstændig rask. Vi har fulgt hende gen-
nem hele perioden og kan bevidne, at hun er frisk og 
rask. 

Desværre har vi stadig ikke fundet vand. De er stødt 
på klippegrund og må bruge dynamit for at sprænge 
sig igennem. Det forsinker arbejdet meget, så nu 
gælder det om at være tålmodig og tro Gud for et 
mirakel, så de snart finder vand. 

Familien Bjerre
Rebekka, som bor i Danmark og går på 
andet år på IBG i Ikast, har netop været 
herude på en 7-ugers sommerferie. Ih, hvor 
var det dejligt at have hende hjemme igen. 

Men stakkels pige, for det var hårdt at komme til-
bage til Danmark. Heldigvis har hun nogle fantastisk 
gode papforældre, som tager sig så godt af hende. 
Hun er meget glad for kirken i Herning og har et godt 
fællesskab med alle de unge. 

Per har været i Serengeti i næsten 2 uger for at 
sætte tre vindmøller op, som han selv har lavet. De 
skulle sættes op i forbindelse med et nybygget hotel. 
Der findes ikke strøm i miles omkreds, så de var 
glade for vindmøllerne – derude blæser det altid. Vi 
håber, at dette bare er en begyndelse for Per, så han 
må komme til at sælge mange flere.
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Mirjam hjælper os tre dage om ugen med forskelligt 
arbejde, hvilket vi er meget glade for. Hendes hjælp 
er uvurderlig og vi ser, hvordan hun vokser med 
opgaverne. Sarah er startet på sit sidste skoleår i 
Tanzania. Ja, tiden flyver af sted. Vi husker så tyde-
ligt, da vi sendte vores egne børn til Danmark og nu 
er det børnebørnene, det gælder. 

Torkild og jeg har det rigtig godt og takker Herren, at 
vi må være med til at bringe lys til dem, der sidder i 
mørket uden noget håb.

Tusind tak for alt det, som I er for os. Husk, uden 
jer er vi intet, men sammen kan vi række ud til 
børnene.

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 ind-
berette CPR-nr. på alle indbetalte beløb for den 
enkelte giver.

Dermed vil beløbet automatisk fremgå af det kom-
mende års selvangivelse. For at opnå fradrag skal 
missionskassereren derfor have dit CPR-nr. og 
navn.

Har du brug for mere information om dette, kan 
du kontakte ham på email:  
ymission@stofanet.dk, pr. tlf. 75353058 eller pr. 
brev til Willy Højgård, Søndermarksvej 307, 7190 
Billund. 

I 2013 kan man få fradrag i henhold til skattelo-
vens § 8a på op til kr. 14.500,00, hvis man har 
givet kr. 14.500,00.


