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Indvielse af Tumaini-skolen
Fredag den 22. september blev en helt FANTASTISK 
festdag for Torkild og mig samt alle skolens medarbej�
dere.

Dagen begyndte med at indvie skolen, som nu står 
færdigbygget med 10 klasseværelser, computerrum og 
lærerværelse.

Vi sender takken videre til vores himmelske Fader. Vi er 
Hans tjenere og hver dag afhængige af Hans hjælp på 
alle områder i livet.

Torkild og jeg fik den ære at klippe snoren og dermed 
officielt åbne skolen. Det var meget rørende for os at se 
skolen helt færdigbygget. Den står nu som et suverænt 
bevis på Guds trofasthed.

Samtidig havde vi dimissionsfest for 7. klasse. Festen 
blev holdt på skolens fodboldbane, hvor der var stillet 
telte op, da hallen var for lille til at rumme de mange 
gæster, der var mødt op. Der herskede en helt særlig 
glæde og begejstring blandt deltagerne.

Alle 22 elever fra 7. klasse havde været til deres afslut� været til deres afslut�deres afslut�
tende eksamen få dage forinden og kan nu se frem til 
at videreuddanne sig i 8. klasse på vores ”secondary 
school”. I Tanzania gør man meget ud af dimissions�
festen for eleverne i 7. klasse. Den nærmeste familie 
kommer og ønsker tillykke og giver gaver til dem.

Alle klasser lige fra børnehaveklasserne til 6. klasse 
havde øvet drama, sang og dans og optrådte i dagens 
anledning.

Højdepunktet blev en gruppe fra børnehaveklassen, 
som kom syngende ind: ”Uddannelse er vejen frem, ud�
dannelse er vejen frem…” Derefter stod de på række, 
og en lille pige, der var iført kittel og stetoskop, stillede 
sig frem og sagde: ”Når jeg bliver stor, vil jeg være 
læge, for jeg vil gerne hjælpe dem, som er syge, til at 
blive raske.” Og så sagde hun: ”Ligner jeg en læge?” 
Alle svarede enstemmigt et stort ”Ja!”

Efterfølgende trådte en lille dreng frem, klædt som pilot 
og sagde: ”Når jeg bliver stor, vil jeg gerne være pilot, 

Under ceremonien plantede vi et træ i skolegården til 
minde om denne meget specielle dag. 
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så vil jeg flyve oppe i skyerne og se ned på jorden.”Og 
derefter: ”Ligner jeg en pilot?” Igen råbte alle: ”Ja!”

Alle børnene i gruppen sagde noget om, hvad de gerne 
ville uddannes som. De tog forsamlingen med storm; 
alle hujede og klappede begejstret.

Eleverne i 7. klasse modtog efterfølgende deres eksa�
mensbeviser samt en lille lagkage, de kunne tage med 
hjem.

Dagen sluttede med en stor festmiddag for alle delta�
gere (vi var ca. 500 børn og voksne).

Forinden havde man slagtet en ko, og så var der ellers 
gang i de store kødgryder.

Det blev en uforglemmelig dag, som vi vil mindes med 
stor glæde og taknemmelighed.

Tankerne gik især til alle jer, der har støttet byg-
geriet økonomisk. Vi føler, at TAK pludselig bliver 
et fattigt ord, når vi tænker på jeres store indsats 
og alle midlerne, som er kommet ind til dette store 
byggeri. Så vi har foldet vores hænder og bedt 
Jesus om at velsigne jer.
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Volontører sætter fodaftryk

Vi har netop sagt farvel til to fantastiske volontører, 
Trina og Thomas. De nåede at ankomme, inden en an�
den volontør, Louise (vi nævnte hende i sidste nyheds�
brev), rejste hjem. Dermed kunne Louise sætte dem ind 
i arbejdet som volontør på skolen. De blev også instru�
eret i, hvordan man køber ind i de små, lokale butikker 
og hvordan man kan besøge børnehjemmene efter 
skoletid.

Trina og Thomas underviste på skolen. Efter skoletid 
legede de meget med børnene, så det udviklede sig til 
et fuldtidsjob for dem.

Trina kunne trylle med sæbebobler. Børnene var 
ellevilde – de havde aldrig set noget lignende. 

Efter tre måneder som frivillige kom dagen, hvor de 
skulle sige farvel til børnene. Der blev grædt mange tå�
rer, for de to unge mennesker var meget afholdte blandt 
børnene. 
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Lidende børn
Vi har besøgt et nyt masaiområde, som ligger meget af�
sides. Det er noget af det fattigste, vi har set. Vi mødte 
denne bedstemor med sit barnebarn på 6 år. Drengen 
har mistet begge forældre og var fuldstændig afkræftet. 
Han vejede kun 5 kilo og måtte hasteindlægges. Det 
var så forfærdeligt at se bedstemoderens fortvivlelse 
over ikke at kunne hjælpe sit barnebarn, og samtidig 
hjerteskærende at opleve den store nød, der hersker i 
området.

Vi havde et afrikansk præstepar, Asnath og Isack, med 
på turen. De arbejder i dette område. De har boet der�
ude i mange år, men da Isack på et tidspunkt blev al�
vorligt syg og måtte indlægges på hospitalet, flyttede de 
ind til byen. Desværre har han været indlagt flere gan�
ge, så nu bor de permanent i Arusha og tager i stedet 
med jævne mellemrum ud i området på besøg. 

Asnath tog straks denne lille dreng i sin favn og sagde: 
”Ham må vi have med hjem; han skal indlægges hur�
tigst muligt.” Drengen blev kørt til Arusha, hvor han blev 
indlagt. De undersøgte ham for AIDS, malaria, tyfus 
m.m., men der var ingen tegn på sygdom. Lægerne 
konstaterede, at årsagen ene og alene var sult. Han er 
nu under behandling og får en særligt næringsrig mad, 
som er flydende. Han spiser med stor appetit. Den før�
ste uge tog han et kilo på og heldigvis trives han fortsat. 
Han er nu blevet udskrevet. Asnath og Isack tager sig 
af ham og forsætter med at give ham næringsrig kost. 

Hospitalet betaler hverken for medicin eller mad; kun for 
lægeassistance.

De har netop været på besøg hos os. Vi var så glade for 
at se, at drengen kommer sig og at han kan smile til os. 
Hvis du har mulighed for at hjælpe med penge til køb 
af mad og medicin, vil din hjælp være med til at redde 
denne drengs liv. 

Vi har en anden stakkels gut ved navn Simon, som 
også er masai. På billedet kan I se, hvordan han har 
en misdannelse i den ene side af hovedet. Han har 
konstante smerter. Vi har lovet at hjælpe ham med at 
komme til læge. Her i Arusha har de desværre ikke de 
nødvendige kompetencer, så han er blevet overført til et 
stort hospital i Dar es Salaam næsten 700 km væk. Der 
har de taget nogle prøver af hans hud samt rykket en 
tand ud for at lave undersøgelser af kæbebenet. Målet 
er at finde årsagen til misdannelsen. Han skal tilbage til 
sygehuset den 10. december for at få sin diagnose.

Drengens familie er fattige, og de er ikke i stand til at 
betale for behandlingen. Vi vil gerne på drengens vegne 
bede om hjælp 
til at fortsætte 
med behand�
ling og syge�
husophold. Det 
har indtil videre 
kostet 2.500 
kr. Det er altid 
svært for os at 
sige nej til men�
nesker, der har 
brug for hjælp; 
især når det er 
på grund af syg�
dom.
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Vores IT-mand, Michael
Michael Schlawitz har besøgt os for 7. gang. Han er 
til stor hjælp i arbejdet og skaffer mange computere – 
både stationære og bærbare – i samarbejde med en 
god ven, Lars, fra Høje�Taastrup Kommune. 

Michael kommer på besøg hvert andet år og bruger 
hele sin opsparede ferie på syv uger i Tanzania. Han er 
meget aktiv og har gang i rigtig mange projekter, såsom 
mikrolån til fattige, der har mod på at komme i gang 
med små forretninger. Han underviser også medarbej�
derne på skolen i IT. Han har fået rigtig mange venner i 
årenes løb, og de skal også besøges. 

I år holdt vi en lille fest for ham for at vise vores taknem�
melighed. Under festen blev han klædt ud som masai.  
Tusind tak til Michael for alt det, han gør både for os og 
for det Tanzanianske folk. 

Kirkeindvielser

Torkild og vores tyske ven, Friedhelm, har igen været 
på turné med kirkeindvielser. På denne tur sov de i me�
get primitive gæstehuse og Friedhelm sagde: ”Torkild, 
her kan vi ikke bo!” Torkild svarede: ”Det bliver vi nødt 
til, for der er ikke andet.” Det fortæller lidt om, hvor fat�
tige landsbyer vi når ud til. De nød så meget at komme 
hjem til deres egne senge, rent toilet, rindende vand, 
brusebad, samt til fred og ro om natten. På et gæstehus 
i Afrika er der altid larm med smækkende døre døgnet 
rundt. Ingen tager hensyn. Personalet starter ofte kl. 5 
med at gøre rent og skramle med gryder og pander. Der 
skal koges en masse vand til gæsterne at bade i. Man 
bader udenfor i en stor tønde.

Torkild oplevede noget helt specielt under en af kirke�
indvielserne. Børnene kom med gaver for at vise deres 
glæde over, at vi rejser rundt og holder børnekampag�
ner. I afslutningen af en kirkeindvielse kom de med to 
gaver: en ged og en høne. Det var rørende at opleve 
deres gavmildhed, især når man ved, hvor fattige deres 
familier er. Torkild havde ingen mulighed for at trans�
portere geden til Arusha, da der stadig lå flere dages 
køretur foran dem. Han besluttede derfor at give geden 
til søndagsskolen. Han aftalte med lærerne at slagte 
geden og holde en fest for alle børnene. Det er meget 
sjældent, at afrikanerne har råd til at spise kød, da det 
er dyrt og derfor kun bliver serveret ved særlige lejlig�serveret ved særlige lejlig�
heder.

Præstens hus
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Julen

Vi glæder os altid til december måned, hvor vi 
pynter op i stuen, ligesom da vi boede i Danmark. 
Så kommer vi i julestemning og glæder os over, at 
vi kan fejre Jesu fødsel endnu en gang. Det er så 
stort hvert år at kunne mindes, at Jesus blev født 
på denne jord ligesom dig og mig. Men forskel�
len er, at Jesus blev født for at frelse os, så vi kan 
komme hjem til HAM i Himmelen den dag, vi ikke 
længere skal leve her på jorden. Det må vi aldrig 
glemme i julens travlhed.  
Til jul får vi besøg af Torkilds storebror, Villy og 
hans kone Anne Marie samt Anne Maries bror. Det 
ser vi meget frem til. Selve juleaften fejrer vi hos 
Mirjam og Per sammen med Rebekka og Sarah. 

Kære elskede og trofaste venner

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Tusind tak for alt, hvad vi har delt sammen i året, som nu snart er gået. 
Tak for alle pengegaverne, som I har givet til vores arbejde. 
Tak for forbøn. Tak for, at I står sammen med os i arbejdet for Tanzanias børn. 

Sammen kan vi være med til at lindre den værste nød blandt mennesker. 

Kærlig hilsen fra 
Tabitha og Torkild 
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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 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 2017 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 15.600,00, hvis man har givet kr. 15.600,00.


