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I Bibelen står der: ”Lær mig at gøre din vilje, thi du er 
min Gud, mig føre din gode Ånd ad den jævne vej!”  
(Sl. 143,10)

Dette er vores daglige bøn, for vi møder så mange 
mennesker i nød i vores daglige arbejde. Ofte kan det 
være svært at vide, hvor vi skal gå ind og hjælpe – og 
hvor vi skal lade være.

Vi står i øjeblikket overfor en svær situation og beder 
Jesus om at hjælpe os. Vores meget gode ven, præsten 
Naiman, som vi har kendt i mange år, har en skole for 
slumkvarterets børn. Skolen står lige nu over for en me-
get stor økonomisk udfordring. Skolens bestyrelse ved 
ikke, hvor de skal placere 6. klasses elever til januar, 
når det nye skoleår starter.

Hvis de ikke får bygget et klasseværelse mere, bliver 

det nødvendigt at sende eleverne hjem. Det vil være 
en katastrofe for børnene, der i forvejen kommer fra en 
meget belastet baggrund. Disse børn fra slumkvarteret 
er virkelig fattige. De fleste bor i jordklinede hytter med 
jordgulve og de har kun et enkelt eller to små værelser 
til en hel familie. De bor som sild i en tønde under kum-
merlige forhold.

Vi har et stort hjerte for at hjælpe disse udsatte børn, 
og sender derfor et nødråb ud i håb om at kunne gøre 
noget, for at de kan fortsætte deres skolegang. Da det 
snart er jul, kunne det jo være, at der var nogle, som 
gerne ville velsigne missionen med en gave til bygge-
riet. Vi har vores eget byggeteam, som står klar til at 
begynde byggeriet, så snart vi har fået tilstrækkelige 
midler ind til byggeriet. Vi mangler stadig ca. 25.000 kr. 
for at kunne færdiggøre klasseværelset.
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Hvis du ønsker at hjælpe med at bygge dette klasse-
værelse, kan du øremærke pengene ”MBU TZ Skole 
Slumkvarter” og indbetale dem på reg. nr. 9712,  
kontonr. 07 41 79 30 75. Der vil falde en tung sten  
fra vore hjerter, hvis det lykkes os at bygge.

Der står i en gammel sang: ”Når vi alle hjælpes 
ad, værket fremgang får, let bli’r byrden vor!” 
Det er helt i tråd med ”Mange bække små gør 
en stor å!”

En hårdt ramt familie

Vi har modtaget en forfærdeligt trist nyhed. Mon I hu-
sker den hårdt ramte præstefamilie, som vi fortalte om 
i et tidligere nyhedsbrev? Vi skrev om, hvordan deres 
hus brændte ned til grunden og to børn brændte inde. 
De havde tre børn, men kun sønnen, Ebenezer, overle- sønnen, Ebenezer, overle-, Ebenezer, overle-
vede, fordi han nåede at løbe væk og gemme sig i kir-
ken. Det var en meget svær tid for forældrene, efter de 
havde mistet to af deres børn i branden.

De har i mellemtiden fået en lille pige, som hedder 
Tabitha. I det sidste nyhedsbrev skrev vi om deres nye 
hus, som vi havde fået bygget til dem, og om at de var 
flyttet ind. Nu skulle de prøve at finde lykken igen. De 
var så lykkelige for deres nye hjem og syntes de havde 
fået en helt ny start på livet.

Konen var gravid, men desværre aborterede hun i 5. 
måned og blev kort tid efter meget syg og hasteindlagt. 
Lægerne mente, der var opstået en alvorlig infektion i 
underlivet og hendes liv stod ikke til at redde.

Faderen kom til os og delte alle sine sorger og frustra-
tioner over pludselig at være blevet alene. Han fortalte 
grædende, hvordan han havde taget afsked med sin 
elskede kone. Han fortalte, at han havde siddet ved 
hendes sygeleje, og hun havde taget hans hånd og hvi-
sket: ”Vil du ikke godt passe rigtig godt på lille Tabitha 
for mig?”

Han bad os om at tage lille Tabitha ind på kærligheds-
hjemmet. Hun har brug for et godt og trygt hjem, og for 
at kunne være sammen med sin storebror, Ebenezer, 
som nu har gået på vores skole i ca. to år. Vi vil gerne 
hjælpe den lille pige og faderen, så det sagde vi ja til.

Faderen gennemgår en meget svær tid. Han sagde: 
”Det var min kone, som styrede hjemmet. Hun var min 
rygrad. Jeg er intet uden hende.”

Vi ønsker at gøre alt for den lille pige, at hun må få det 
godt og opleve Guds kærlighed. Børnene på hjemmet 
er allerede så glade for hende.
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Crusade

Den første dag på børnemødet var der stor modstand, 
og det var især fra den anglikanske kirke. De gjorde, 
hvad de kunne, for at hindre børnene i at deltage på 
møderne. Deres kirke lå lige ved siden af mødepladsen. 
De havde helt bevidst arrangeret et seminar i kirken, 
hvor de spillede meget høj musik. Det generede meget, 
når vi underviste børnene.

Kirken, der havde inviteret os, begyndte at bede til Gud 
om at situationen måtte ændre sig.

Gud hørte deres bøn. Kirken ved siden af holdt op med 
at spille høj musik og kom i stedet for til børnemøderne 
og til filmfremvisningen. En eftermiddag sang anglika-
nernes kor på børnemødet, ja, det var stærkt at se den 
forandring, der fandt sted. De undskyldte meget, at de 
havde forstyrret.

Præsten fra pinsekirken, som havde inviteret os, sagde, 
at det var første gang, han havde set alle kirkeretninger 
samarbejde og oplevet en så stærk enhed. Ja, Gud er 
fantastisk og kan gøre mirakler, også når det gælder at 
forene Guds folk.
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Der blev bedt med ca. 15 til frelse i ugens løb og for os 
er det mange. Al ære til Jesus. Rigtig mange børn ople-
vede et personligt møde med Jesus.

Denne kampagne blev meget anderledes, og samtidig 
blev vi alle klar over, at for Gud er ingenting umuligt. 
Den positive atmosfære på møderne gjorde, at der kom 
mange børn og voksne i weekenden.

Torkild og teamet boede hos præsten, og det var noget 
af en oplevelse. Præsten opdrættede grise, som gik 
løse omkring hele dagen, men de kom altid hjem, inden 
det blev mørkt, for at blive lukket ind i folden.
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Lørdag blev den helt store dag for Torkild. De to største 
grise skulle sælges og transporteres på en motorcykel 
til en større by og slagtes. Ja, det var andre tider, den-
gang Torkild kørte grise til slagterierne. Se lige, hvordan 
de kan have grisene på bagagebæreren. De skulle kø-
res ca. 20 km til nærmeste slagteri.

Den lille pige på crusaden

Lille Christina på ca. 10 år dag blev hver dag kørt til 
børnemøderne bag på en cykel. Christina er handicap-
pet og vi fik så ondt af hende. Hun er født med meget 
skæve ben og er kun i stand til at gå få skridt ad gan-
gen. Hun får hjælp af sin storebror, som bærer hende til 
og fra skole hver eneste dag.

Kort tid efter denne børnekampagne fik vi tilfældigvis 
besøg af en dame fra Australien, som manglede et 
sted at bo i et par dage. Vi lukkede vores hjem op for 
hende og erfarede igen, at når vi viser gæstfrihed mod 
en fremmed, kan det være som at få besøg af en engel 
sendt af Gud.

Det viste sig, at denne dame arbejdede med en organi-
sation i Australien, der hjælper handicappede børn. Hun 
var kommet til Arusha for at aflevere en pige med sam-
me problem som lille Christina. Denne pige var blevet 
sendt til et hospital i Australien for at blive opereret der. 
Operationen var vellykket og efter endt genoptræning 
var hun nu fuldstændig rask.

Vi fandt billedet frem af Christina og spurgte, om der 
ville være mulighed for at hjælpe hende. Hun så ganske 
kort på billedet og sagde: ”Ja, det er der”. I øjeblikket 
arbejdes der på højtryk for at gøre den lille pige klar til 
sådan en tur til Australien, hvor hun vil blive opereret, så 
hun kommer til at gå normalt. Det er en velgørenheds-
organisation, der hjælper handicappede i ulande. Gud 
er ikke bare god – Han er fantastisk.
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Besøg fra Børn Sulter

Vi har haft et fantastisk dejligt besøg af Tina Anhøj fra 
”Børn Sulter” i Mariager.

Tina holdt bl.a. et seminar på vores skole, hvor hun un-
derviste i børns rettigheder, noget, der stadig er meget 
tabuiseret herude. Hun havde inviteret dem, som arbej-
der med børnehjemsbørn, samt alle lærerne på vores 
skole. Der var 90 deltagere. De blev indlogeret på sko-
len og køkkenpersonalet sørgede for maden.

Vi giver Gud æren for dette fantastiske seminar. De 
fleste deltagere gav udtryk for deres glæde over at blive 
bedre klædt på til at tage sig kærligt af børnene og vise 
dem respekt. Det er ikke så sjældent, at børnene bliver 
slået af lærerne eller får spanskrøret at føle.

Undervisningen gik i store træk ud på vigtigheden af at 
give børnene kærlighed lige fra fødslen. At vi skal lære 
at forstå børnene. Lære at tale til dem på en kærlig 
måde. Lade være at slå og ringeagte dem. Ja, der var 
rigtig mange gode emner fremme. Alle gav udtryk for, at 

det var en fantastisk undervisning, som de nu ville gå i 
gang med at praktisere. Deltagerne opfordrede Tina til 
at komme igen og undervise mere om dette emne.

Børn Sulter har et børnehjem med 22 børn i nærhe-
den af vores skole. De støtter tre børnehaveklasser 
økonomisk forskellige steder i Tanzania. Ligeledes støt-forskellige steder i Tanzania. Ligeledes støt-
ter de meget fattige børn med skolegang og hjælper 
enlige mødre i gang med små projekter, så de får bedre 
mulighed for at tjene penge til de daglige fornødenhe-
der. Ja, de rækker ud til de svagest stillede i samfundet i 
Tanzania og vi glæder os over samarbejdet med dem.



Kirkeindvielse

Siden sidste nyhedsbrev har Torkild 
og Friedhelm været af sted ad to 
omgange til kirkeindvielser, og 
det er blevet til 11 nye kirker. Det 
er fantastisk at se, hvordan Gud 
hjælper og åbner døre, så det kan 
lade sig gøre at finansiere færdig-
gørelsen af de mange halvfærdige 
kirker. Det er ikke os, som samler 
disse penge ind, men vores tyske 
kollega, Friedhelm.

Der er stor glæde og jubel blandt de kristne, hver ene-
ste gang der er en kirkeindvielse. 

Med denne hilsen vil vi også gerne fra dybet af vore 
hjerter sige jer tusind tak for al jeres opbakning i året, 
som nu snart er gået. Tusind tak for jeres forbøn og for 
jeres trofaste støtte til arbejdet. Det giver os mulighed 
for at række ud og lindre nøden blandt nogle af de fat-
tigste. 

Vi er så privilegerede, at vores yngste datter, Dorrit, 
kommer ud og fejrer jul sammen med os.

Mirjam og Per rejser til Danmark for at fejre jul sammen 
med deres piger.

Det er jeres trofaste støtte, som danner grundlaget for 
vores tjeneste. Tusind tak til hver eneste af jer for jeres 
omsorg. Vi elsker jer så meget.

Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul, samt et godt og vel-
signet nytår.

Vores ønske er, at Herren fortsat vil velsigne arbejdet i 
det nye år 2017, så vi må være til velsignelse for mange.

Kærlig hilsen fra jeres medarbejdere i Tanzania 
Tabitha og Torkild
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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 kommen-
de års selvangivelse. For at opnå fradrag skal missions-
kassereren derfor have dit CPR-nr. og navn.

Har du brug for mere information om dette, kan du  
kontakte ham på email:  
ymission@betania.dk, pr. tlf. 51913058 eller pr. brev til 
Betania Kirkecenter, att. Willy Højgård,  
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande

I 2016 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 15.200,00, hvis man har givet kr. 15.200,00.

Da der er så få, der benytter sig af girokort, bliver de ikke længere sendt sammen med nyhedsbrevene. 
Hvis du ønsker at give via girokort, kan du skrive til Willy og bede om at få nogle tilsendt. 

Fra den 31. december 2016 modtager vi ikke længere checks.


