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Kære elskede venner!
Vi er netop kommet tilbage til Tanzania efter 
10 dage i Danmark. Torkilds gamle far på 98 
år blev kaldt hjem til de himmelske boliger. 
Han har haft et fantastisk, langt og godt liv 
uden at være plaget af sygdom. 

Han blev pludselig dårlig, men var kun indlagt på sy-
gehuset i 3 dage, inden han stille sov ind. Han har 
boet hjemme i sit eget hus lige til det sidste. Han har 
altid ønsket, at hans livs dage måtte slutte i hans eget 
hjem. Det fik han lov at se gå i opfyldelse.

I hans gemmer, som han ofte kiggede i, fandt Torkilds 
bror et avisudklip fra 1926, som omhandlede en gam-
mel sang om ”Himmeltoget” fra dengang han selv gik 
i søndagsskole. Det brugte præsten i sin tale og aldrig 
er vi blevet så rørt over en begravelsestale.

Mens vi var i Danmark, var vi så privilegerede at 
kunne fejre vores søn, Christians, ældste barns syv 
års fødselsdag i deres hjem. Det er første gang, vi har 
været med til at fejre ham, så det var en stor dag for 
os alle. Vi elsker vores børn, svigerbørn og børnebørn 
og glæder os, hver gang vi har mulighed for at være 
sammen med dem.

I julen havde vi den glæde at have vores yngste datter 
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Dorrit på besøg. Vi fik mulighed for at tage på en uges 
ferie sammen med både hende og Mirjam. Det var 
virkelig skønt at være sammen bare os fire og tale om, 
da de var små, samt dengang vi pakkede alle vores 
ting i en container og flyttede til Tanzania. 
 

Besøg af ”Børn Sulter” fra  
Mariager
Vi er meget glade for samarbejdet med ”Børn 
Sulter”, som bl.a. hjælper med at støtte arbej-
det blandt forældreløse børn.

Igennem længere tid har de støttet to børnehaveklas-
ser. Den ene ligger i en udpræget muslimsk by, der 
hedder Tanga, hvor der er 135 børn i børnehaveklas-
sen. 95 % af disse er fra muslimske familier. Børnene 
samles i kirkens lokaler. Dette arbejde har i årenes 
løb givet en fantastisk kontaktflade til børnenes for-
ældre. 

Det er meget svært at nå de muslimske familier, men 
gennem børnene har kirken fået en helt unik indgang 
til hjemmene.

Ligeledes støtter ”Børn Sulter” en anden børnehave-
klasse i Arushas slumkvarter. Børnene i dette område 
kommer fra ekstremt fattige forhold. Her er det mere 
reglen end undtagelsen, at børnene ikke kommer i 
skole. 

For kirken i slummen er det lykkedes at hjælpe mange 
fattige børn i området til at begynde i børnehaveklas-
sen og bagefter fortsætte deres skolegang i en kom-
muneskole. Dette arbejde har gennem årene gjort det 
muligt for mange hundrede børn at fortsætte med at 
få undervisning.

”Børn Sulter” støtter også forældreløse børn med 
penge til skolegang. Ligeledes har de netop i år star-
tet et nyt hjem for at hjælpe særligt udsatte børn. 

Det første barn på hjemmet er en lille pige ved navn 
Zuu på fem år. Zuus far døde for 3 år siden i en druk-
neulykke i et flodleje, hvor de gravede efter sand til 
nybyggerier. 
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Desværre mistede hun også sin mor for ganske nylig. 
En morgen faldt moderen pludselig død om på bade-
værelset, kun 27 år gammel.

Zuu kunne ikke forstå, hvorfor der kom så mange 
mennesker for at tage afsked med hendes mor. Hun 
sagde hele tiden: ”Mor hviler sig bare; hun vågner lige 
om lidt igen.” Stakkels lille pige. Heldigvis var der en 
sød nabokone, som hjalp Zuu efter moderens død. 
Zuu kom senere hjem til sin gamle mormor, som bor i 
slummen. Hendes mormor magter dog desværre ikke 
at passe sit lille barnebarn.

Det nye hjem, som ”Børn Sulter” har startet op fra 
marts, bliver nu lille Zuus nye hjem. Hjemmet ligger 
i samme landsby, hvor vi har vores skole og Zuu vil 
begynde i børnehaveklassen der. Hjemmet ledes i 
det daglige af et dejligt ægtepar, som vil tage sig godt 
af hende og vise hende Guds kærlighed, så hun kan 
vokse op under trygge forhold.

Skolen
Gud er god: Nu har vi 128 elever på skolen. Vi 
synes selv, at skolen er rigtig flot bygget af 
vores eget byggeteam, som gør et fantastisk 
stykke arbejde.

Alt skoleinventaret er fra Danmark. Det er med til at 
gøre det til en flot skole. DMR-U har sponsoreret for-

sendelsen af en container til os. Det betyder, at vi ikke 
skal ud at investere i borde, stole, computere,  tav-
ler og meget andet, da alle disse ting er indsamlet i 
Danmark til vores skole. 
 

Crusade i landsbyen Mukoka
Torkild og teamet har igen været af sted på 
børnekampagne her i starten af det nye år. 
Vores første børnekampagne i år blev til stor 
opmuntring for den lille menighed, vi besøgte.

En lidt ældre præst ved navn Sintoo havde startet 
arbejdet i landsbyen for nogle år siden. Dengang var 
det et pionerarbejde; det var den første pinsekirke i 
området. Han oplevede megen modstand; kun ganske 
få ønskede at blive kristne og han havde mest lyst til 
at give op. 

Præsten gik i bøn og sagde til Gud: ”Hvorfor har du 
sendt mig til denne landsby, når ingen ønsker at kom-
me til tro på dig?” Under bønnen hørte han en røst, 
som sagde: ”Vent og se, for dette sted vil opleve en 
vækkelse blandt børn og unge.”

En aften på børnekampagnen, efter vi havde vist fil-
men ”Korset og Springkniven”, kom der helt spontant 
omkring 50 børn og unge frem og bøjede knæ i græs-
set; de ønskede at modtage Jesus i deres hjerter. Det 
fortsatte på denne måde de efterfølgende dage: Flere 
unge kom frem og efterhånden kom der også nogle 
voksne.



Den gamle præst, Sintoo, græd så tårerne løb ned ad 
kinderne. Nu forstod han det budskab, Herren havde 
givet ham dengang. ”Vent og se, dette sted vil opleve 
en vækkelse blandt børn og unge.” – Al ære til Jesus.

Tusind tak for jeres forbøn for 
os og arbejdet 
 
På vejen hjem til Arusha så de en forfærdelig 
ulykke, som var sket umiddelbart før Torkild 
kom til stedet. 

En minibus med 13 passagerer var kørt frontalt sam-
men med en lastbil. Alle var døde på stedet. Torkild 
sagde, at kun hjulene var tilbage på minibussen. 

Når Torkild og teamet kører, beder jeg altid om engle-
vagt. Tak, fordi I også beder så trofast for os. 
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Hjælp et barn i Tanzania
Børnehaveklasse   for 220 kr. om måneden
1. til 7. klasse   for 250 kr. om måneden
Secondary skole   for 300 kr. om måneden



Mswakini Juu
Nyt fra masailandet skrevet af Mirjam.

”Vi er kommet godt ind i det nye år og er i fuld gang 
igen i Mswakini. Jeg havde regnet med, at jeg kunne 
gå i gang i januar med at bygge lægehuset til klinik-
ken, men sådan skulle det ikke gå!

Lige inden jul kom landsbyhøvdingen sammen med 
nogle af lederne til Arusha for at få vores hjælp til at 
skaffe en ny dieselmotor til at trække en stor vand-
pumpe, der forsyner befolkningen med rent drikke-
vand. 

Den gamle motor var fuldstændig nedslidt (den var 
fra 1970-erne) og derfor havde beboerne ikke haft 
rent drikkevand i lang tid. Alternativet er en lille sø, 
som desværre er næsten helt udtørret. 

Søvandet er meget forurenet, så mange af kvinderne 
måtte gå meget langt for at finde vand – ca. 19 km 
hver vej bare for at hente en spand vand (20 liter). Vi 
lovede høvdingen, at vi ville gøre vores bedste for at 
hjælpe, men kunne jo ikke garantere noget, da en ny 
dieselmotor er meget dyr.

Men Gud er som altid trofast. I løbet af 2 uger havde 
Han på mirakuløs vis sørget for pengene til en ny mo-
tor, som blev købt lige inden udgangen af 2013.

Det meste af januar er gået med at få den nye diesel-
motor tilsluttet den nuværende pumpe. Det var ikke 
nogen let opgave, da der ingen strøm er i området, 
så vi måtte selv tage både generator, svejseanlæg 
m.m. med fra Arusha og køre det ud i bushen. 

Medens håndværkerne arbejdede med at montere 
dieselmotoren, blev arbejdet hele tiden forsinket pga. 
de vilde dyr. I området er der forskellige farlige rovdyr 
og en masse elefanter.

Jeg var selv til stede, da det nye system skulle af-
prøves. Al ære til Gud: Vi fik vand! Der blev stor jubel 
blandt masaierne, da vandet fossede ud; ikke mindst 
blandt kvinderne. Nu skal de ikke længere gå i man-
ge timer for at hente vand. 

Jeg er bare så lykkelig og jubler sammen med hele 
landsbyen. Tænk, høvdingen blev så glad, at han 
slagtede en ged, så alle kunne feste og fejre begiven-
heden sammen med vores arbejdsteam. TAK for sta-
dig bøn om regn til deres marker. De har desværre 
ikke fået regn, så de kan ikke komme i gang med at 
så markerne til.

I februar startede vi på lægehuset. Det er meget vig-
tigt for os at få det bygget hurtigst muligt, for uden et 
hus, vil ingen læge flytte ud, hvilket igen betyder, at 
klinikken ikke kan komme i gang. Det går rigtig godt 
med byggeriet og der mangler kun at blive sat lofter 
op og monteret døre. Derefter skal der males og så 
kan huset tages i brug.

Jeg er så begejstret for, at Gud nu åbner dørene. Det 
er noget, jeg har bedt om i mange år.
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Dato: Tid: Sted: Kontaktperson:

Søndag 27.04.2014 10.00 Betania KirkeCenter Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande  
   Bent Ole Sørensen – b.o.s@mail.dk 

Onsdag 30.04.2014 10.00 Vejle Pinsekirke Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle  
   Tonny Jacobsen

Søndag 04.05.2014 10.30 Rønne Pinsekirke Sagavej 5, 3700 Rønne  
   Ruben Holmgreen Falk 

Onsdag 07.05.2014 17.00 Supermax Missionskirken Rønne Kattesundet 4, 3700 Rønne  
   Noah og Steven

Fredag 09.05.2014 19.30 Fredagsfællesskab Rønne Missionskirke Kattesundet 4, 3700 Rønne   
   Guldborg og Carsten

Søndag 11.05.2014 10.00 Missionskirken Rønne Kattesundet 4, 3700 Rønne  
   Steven Mogensen

Søndag 11.05.2014 19.00 Frelsens Hær Rønne Storegade 19, Rønne  
   Preben Kristensen

Onsdag 14.05.2014 11.30 Frokostmøde KKKC Drejervej 11-21, 2400 København NV 
   Inger Kristiansen – 4018 2115

Torsdag 15.05.2014 10.30 Frokostmøde Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg  
   Verner Madsen – 3535 4366

Søndag 18.05.2014 11.00 Citykirken, Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12, 2630 Taastrup 
   Lea og Prayson Daniel

Søndag 18.05.2014 15.30 regen, Kristuskirken Baggesensgade 7, 2200 København N 
   Thomas Willer

Onsdag 21.05.2014 10.00 Frokostgruppen i Betania  KirkeCenter Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande  
   Bent Ole Sørensen – b.o.s@mail.dk

Søndag 25.05.2014 10.00 Herning Frikirke Møllegade 1B, 7400 Herning  
   Palle Flyger

Søndag 01.06.2014 11.06 Multihuset, Haderslev Pinsekirke Hirsevej 9, 6100 Haderslev   
   Raymond Marquard

Søndag 01.06.2014 19.00 Kristus Kirken Søndre Allé 23, 6630 Rødding  
   Edvin Nielsen

Tirsdag 03.06.2014 19.30 Gruppe i Tarm Leif Sig Jensen

Søndag 08.06.2014 10.30 Grenaa Frikirke Østergade 37, 8500 Grenå 
   Thomas Carbac

Tirsdag 10.06.2014 19.00 Karstoft Samlingshus Blåhøjvej 60, Karstoft, 6933 Kibæk  
   Birte Olsen – 9719 6190

Onsdag 11.06.2014  Ældregruppen i Horsens  Charles Marcussen – 2577 6062

Søndag 15.06.2014 10.30 Pinsekirken Esbjerg Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg 
   Ole Madsen – 7512 0100

Tirsdag 17.06.2014 19.30 Kristent Center Midt-Vest Struervej 80, 7500 Holstebro 
   Vagn Christiansen

Søndag 22.06.2014 10.30 Pinsekirken Thisted Tilstedvej 20, 7700 Thisted 
   Bent Hald Larsen

Onsdag 25.06.2014  Seniorkirken Grindsted Mødested aftales senere 
   Inge og Kjell Benndal – 7531 0983

Fredag 27.06.2014 14.00 Vennetræf, Aalborg Citykirke Karnersvej 21, 9000 Aalborg 
   Gunda Mortensen

Søndag 29.06.2014 10.30 Aalborg Citykirke Karnersvej 21, 9000 Ålborg 
   Carsten Jensen – 2173 2206

Mødeplan for Tabitha og Torkild forår og sommer 2014
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Desuden er vi så privilegerede, at DMR-U har sponse-
ret en container, som allerede er på vej fra Danmark 
med hospitalsudstyr til lægeklinikken. Jeg og mine 
forældre glæder os så meget til at komme i gang 
med projekt ”Klinikken”, som forhåbentlig kan være 
med til at redde mange menneskeliv.

Tak, kære venner, for jeres omsorg, kærlighed og 
støtte til Mswakini og arbejdet blandt masaierne. 
Gud vil selv lønne jer rigt for jeres store trofasthed”.

Guds fred og kærlig hilsen fra Mirjam

To år er allerede gået, siden vi sidst var på orlov i 
Danmark. Derfor kommer vi igen til Danmark fra 
den 24. april til den 16. juli. I dette nyhedsbrev 
kan I se vores mødeplan. Vi glæder os til at se så 
mange af jer som muligt, mens vi er i Danmark.

Tak for jeres store opbakning gennem snart 27 år. 
Jeres trofasthed gør, at vi kan række ud og hjælpe de 
børn, der lever i stor nød og har brug for en hånds-
rækning.

Kærlig hilsen fra  
jeres udsendinge 
 
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  
kommende 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 2014 kan man få fradrag i henhold til skattelovens 
§ 8a på op til kr. 14.800,00, hvis man har givet  
kr. 14.800,00.


