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Kære elskede venner! 

Vi har netop haft et fantastisk dejligt besøg af en 
gruppe på 15 personer fra Danmark. 

Vores missionskasserer, Willy, og hans kone, Marie, 
stod for dette store arrangement, hvilket gjorde det let 
for os, samt godt og trygt for deltagerne. Besøget var 
til stor opmuntring for os og vi oplevede, at vi fik flere 
støtter, der vil være med til at løfte os op i bøn.

Med i gruppen var to af Tabithas niecer, Vivi og Char-
lotte, samt deres mænd. I starten var det meningen, at 
Vivi og Charlotte skulle alene af sted herud, for Afrika 

føltes umiddelbart langt væk for deres mænd. I sidste 
øjeblik besluttede mændene alligevel at tage med og 
det blev en uforglemmelig oplevelse for dem, for, som 
de sagde, det er noget helt andet at se arbejdet og 
stedet end at nøjes med at høre folk fortælle om det!

Mange kan have en del bekymring om de forskellige 
kryb, som findes herude, samt det at se den voldsom-
me fattigdom, men når man først kommer herud, kan 
man bedre forholde sig til det hele. 

Langt de fleste, der kommer på besøg, tager hjem 
med en positiv oplevelse og en bedre forståelse for 
arbejdet og mulighederne for at være med til at gøre 
en forskel for de mennesker, der lever i nød.
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Jeg har lyst til at citere lidt af det, Charlotte skrev i 
vores gæstebog: 
”Tusind tak for tre fantastiske uger hos jer. Det har væ-
ret en ubeskrivelig oplevelse med mange dybe indtryk 
på kort tid. ”Ord er meget fattige!” I gør en stor forskel, 
der hvor I rækker ud. Er helt benovet over at se og 
opleve jeres store arbejde. Min store drøm gik i opfyl-
delse og Arne er også meget glad for at have oplevet 
Tanzania. Kærlig hilsen fra Charlotte og Arne.”

Denne gruppe oplevede meget forskelligt; bl.a. at være 
med i en weekend på en børnekampagne i en by, som 
ligger i et meget smukt bjergområde. Selve køreturen 
dertil var en kæmpe naturoplevelse; det var faktisk 
som at køre i bjergene i Schweiz.

Crusade i Moa

Landsbyen Moa har ca. 5.000 indbyggere og er 
99% muslimsk. Det betyder, at det er et unået om-
råde. Der er stort set ingen kristen aktivitet. 

Kirken er nystartet og har kun 12 medlemmer, og det 
er i ordets sande betydning et pionerarbejde, der er 
påbegyndt.

Torkild og teamet kørte i forvejen for at starte op og 
gruppen ville så støde til et par dage senere. Der var 
megen kamp på lige fra første dag, da der var proble-
mer med at få tilladelse til at holde børnemøderne og 
vise film om aftenen. 

Da de endelig fik tilladelsen og kom i gang, kom der 
næsten ingen børn, da moskéernes imamer havde 
advaret børnene og sagt til dem, at de skulle holde 
sig langt væk, for de kristne var farlige og urostiftere. I 
landsbyen var der ikke mindre end 5 store moskéer, så 
hele landsbyen var under stærk indflydelse af islam.

Vi rejste sammen med et dygtigt sang- og danseteam, 
som brugte megen tid på at synge og danse for at 
trække folk og især børn til. Senere tog Torkild dukken 
”Kadogo” frem og den vakte stor opmærksomhed.

Da landsbyen ligger i en dal, kunne man tydeligt se 
rundt på bjergskråningerne, hvordan børnene og de 
voksne sad uden for deres hytter og lyttede med. 
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Børnene begyndte efterhånden at liste ned på møde-
pladsen, da de gerne ville se dukken og opleve den på 
nært hold. Fredag gik der hul på bylden og der kom en 
del børn, unge og voksne; det var fantastisk at opleve i 
et så muslimsk område. 
 
En muslimsk mor, som var helt tildækket af en burka, 
kom hen til præsten og sagde: ”Mine børn har været 
her hver dag og de fortæller så meget om dukken ”Ka-
dogo”, så nu bliver jeg altså nødt til selv at komme ned 
for at se, hvad der sker på pladsen.”

En muslimsk leder kom hen til præsten søndag og 
sagde: ”Kan du ikke få dette team til at blive nogle 
flere dage, for det er så godt, det de gør for børnene?” 
Det var jo en stor opmuntring for os alle, da starten var 
så svær. 

Vi oplevede virkelig stor modstand fra de muslimske 
ledere i starten. De kom og bad os skrue ned for lyd-
anlægget, da de ikke ønskede, at man skulle høre det 
glade budskab. Men Gud gav os styrke og visdom til at 
holde ud og forkynde evangeliet.

Vi har sået en sæd og holder fast i det ord i Bibelen, 
der siger, at Guds ord aldrig vender tomt tilbage. Bør-
nenes hjerter er den gode jord og derfor er vi overbe-
vist om, at sæden vil spire og der vil blive en høst.

Til gudstjenesten søndag formiddag var der mange, 

som blev berørte. Præstens kone stod op for at synge 
en takkesang, men hun brast i gråd og alle var dybt 
berørte. 

Hun fortalte, at hun og hendes mand havde givet op, 
da det var så hårdt at være i denne landsby. Men nu 
følte de, at det var Gud, som havde sendt vores team 
for at opmuntre dem og give dem et løft. 

Nu havde de fået fornyet mod på at fortsætte arbejdet 
sammen med de få kristne på stedet. 
 
En ung pige, som arbejdede i gæstehuset, hvor vi bo-
ede, modtog Jesus og kom til gudstjenesten søndag.
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Frontalsammenstød

En meget tragisk dødsulykke har ramt vores nære 
venner, hvor vi får fire hjertebørn fra masailandet 
passet, så de kan gå i skole i Arusha.

Manden i huset – Baba Jesca – skulle til begravelse 
hos en fra deres kirke. Baba Jesca var chauffør i en 
af bilerne på vej til begravelsen. Under en overhaling 
overså han en ambulance, der kørte med udrykning 
og de kørte frontalt sammen. I ambulancen døde 
chaufføren og patienten. I bilen, som Baba Jesca 
kørte, døde både han og to passagerer.

Baba Jesca efterlader sig kone og tre børn, samt de 
fire hjertebørn, som de er plejeforældre for. Det har 
været et stort chok for os alle og er også en påmin-
delse om, at ”Ingen kender dagen i morgen”, at vi altid 
skal være rede til at komme herfra. 

Vi er meget rystede over denne ulykke og har set, 
hvordan der er blevet grædt og sørget, da vores tje-
nestepige, Resti, kommer i samme kirke og er meget 
nære venner med den hårdt ramte familie, mama og 
Baba Jesca.

Hvis nogen har lyst til at give denne mor en kærlig-
hedsgave til jul, ved vi, at det vil blive til stor glæde og 
opmuntring for mama Jesca og børnene. 

Hendes mand arbejdede og tjente penge til familien, 
så nu hænger det på hende at finde ud af, hvordan 
hun kan klare alle udgifterne.

Mswakini

Vi har igen været i Mswakini, hvor vi byggede 
klinikken for masaierne. Vi var derude for at sætte 
solcellelamper op i klinikken. Det giver dem mulig-
hed for at have lys om aftenen/natten, så de også 
der kan hjælpe de syge.

Da vi arbejdede med at installere dette, kom en ung, 
traditionelt klædt masai med sin lange stav hen og 
hilste hjerteligt på mig. Han talte så venligt til mig, som 
om han kendte mig meget godt og jeg tænkte, hvem er 
han?

Tænk, det var den unge 
masai, som vi har givet en 
3-årig sygeplejerskeuddan-
nelse. Han var så glad og 
stolt, for nu var han fær-
diguddannet. Så tog han 
sygeplejekittelen på og gik i 
gang med arbejdet. Det blev 
til stor gensidig glæde at 
mødes der på klinikken.

Vi vil gerne sige tusind tak 
for støtten til ham. Vi bliver 
så glade, hver gang det lykkes for vores unge at blive 
færdiguddannede og få et arbejde.
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Byggeriet på Kærlighedshjemmet

Vi er i fuld gang med byggeriet af spisesal og køk-
ken på ”Kærlighedshjemmet”. Vi har netop lagt 
betondækket, som skal bære sovesalen på første 
sal. 

Se engang alle de stolper, som er sat op for at bære 
underlaget til betondækket. Vi er meget stolte af det 
arbejde, vores byggemand, Frank, udfører sammen 
med sit håndværkerteam. 

Frank har stået i lære hos vores svigersøn, Per, og har 
fået en god uddannelse.

Vi føler stor trang til at sige tusind tak til jer, som har 
været med til at gøre det muligt for os at bygge en 
etage ovenpå spisesalen og køkkenet. 

Vi bad om 70.000 kr. mere i sidste blad for at kunne 
gøre det hele færdigt på en gang og Gud er så god, for 
vi har fået pengene ind og kan fortsætte byggeriet, til 
vi er færdige. 

Tusind tak, kære venner. Børnene glæder sig helt vildt 
til at få noget mere plads.
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Enlig mor i nød

Vi har et nødråb, der drejer sig om en enlig mor, 
der hedder Veronica og har 3 børn. Hendes situa-
tion er yderst vanskelig og hun kæmper en daglig 
kamp for at klare dagen og vejen. 

Hun har opsøgt os jævnligt i tre uger, men da vi har 
været bortrejst, er hun gået forgæves. For få dage 
siden kom hun så igen og nu var vi hjemme og fik 
mulighed for at lytte til hende.

Efter seks års ægteskab forlod manden hende. Da det 
skete, var hun gravid i anden måned med det tredje 
barn. De havde levet et normalt familieliv og boet i et 
godt hus, lige indtil manden fik et banklån. 

Umiddelbart efter dette forsvandt han uden et ord. 
Da han ikke begyndte at betale tilbage på lånet, kom 
pantefogeden og tog huset og alt indboet, ja selv 
børnetøjet.

Hun flyttede derefter hen i en jordhytte og begyndte 
at gå ud som vaskekone for at skaffe penge til mad og 
husleje. Hun tjente ikke ret meget og hendes termin 
nærmede sig. Hun fødte hjemme i hytten og fødselen 
skete pludseligt. 

Da hun var alene, skar hun navlestrengen over med 

en kniv og bandt den til med en tråd. Det viste sig, 
at det var tvillinger og desværre døde det andet barn 
under fødslen.

Hun fortsatte grædende med at fortælle, medens hun 
tryglede om hjælp til at få de to store børn i skole.

Den yngste er nu 9 måneder og de to andre henholds-
vis 3 1⁄2 og 6 1⁄2 år. Hvis nogen vil være med til at 
hjælpe hende med at få de to børn i skole, vil det være 
en kæmpe velsignelse for denne fortvivlede mor.

Tak for støtten – det nytter!

I skal have tusind tak for al jeres opbakning til 
arbejdet – både gennem støtte og forbøn. I skal 
vide, at uden jer er vi intet. Jeres indsats er ikke 
forgæves. 

Vi kunne fortælle om mange mennesker, der har ople-
vet en forskel i deres hverdag på grund af jeres støtte.
Mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, har fået et 
løft og oplever Guds omsorg i deres hverdag. 

Nogle bor under virkeligt kummerlige forhold og har 
ikke mulighed for at give deres børn en god uddan-
nelse. 

Flere af disse fattige familier oplever det som et mira-
kel, når et eller flere af deres børn bliver sponsoreret  
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gennem vores ”Hjertebørn”-projekt.

Juletanker

Julen nærmer sig med raske skridt og vi vil gerne 
ønske alle vores kære læsere af bladet en rigtig 
glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår.

I år er vi så privilegerede at få hele familien samlet til 
jul. Vi glæder os som aldrig før til at modtage Dorrit, 
Christian, Vinni og vores tre små børnebørn den 7. 
december. Børnebørnene har aldrig været i Tanzania, 
så det bliver skønt for os at vise dem, hvor farmor og 
farfar bor.

Vi har ikke holdt jul sammen med alle vores børn siden 

1999, det år Tabitha var i Danmark for at blive opereret 
for en diskusprolaps.   
 
Mirjam er så sød; hun har inviteret os alle sammen til 
juleaften. De har heldigvis et stort hus, hvor vi sag-
tens kan være. Sara og Rebekka er også hjemme; det 
bliver bare så godt.

Vi glæder os til at se, hvad Gud har af planer for Tan-
zanias børn i det nye år 2015. Vi tror på, at Tanzanias 
fremtid beror på børnene, så derfor er det vigtigt at 
give dem Guds ord, så de har en rettesnor for deres 
liv.

Kærlig hilsen fra jeres udsendinge  
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 indbe-
rette 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.
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