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Kære elskede venner

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke 
være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine 
skal være mere. (Åb 21,4) Sådan bliver det i Himmelen. 
Jesus vil selv stå ved perleporten og tage imod os, ja, 
Han vil tørre tårerne væk.

En tragisk busulykke

Tre minibusser med ca. 40 elever i hver bus var un-
dervejs fra Arusha til en anden skole, hvor forskellige 
skoler skulle mødes. Turen gik gennem et bjergområde 
med stejle skrænter. Det havde regnet og bussen kørte 
tilsyneladende alt for stærkt. Chaufføren mistede her-
redømmet og bussen væltede ned ad skråningen. 33 
elever i 7. klasse mistede livet, foruden to lærere og 
chaufføren. Der er i dag kun 3 overlevende. 

En af mine elever var blandt de døde: En pige ved navn 
Witness, som jeg har støttet siden børnehaveklassen. 
Vi var meget tæt på Witness og hendes forældre, da 
hendes forældre begge arbejder for Mirjam og Per. 
Forældrene er i chok over tabet af deres datter. De 
kæmper med savnet og sorgen. Vi tog med til begra-
velsen. Det var en meget bevægende og tung dag. 
Alene synet af de 36 kister gjorde et stærkt indtryk. 
Mindesamværet blev holdt på et stadion her i Arusha. 
Det kunne ikke rumme de mange mennesker, så der 
stod flere hundrede mennesker udenfor på gaderne.

Efter mindesamværet på stadion blev kisterne kørt hjem 
til deres respektive kirker til et mindre mindesamvær. I 
Witness’ kirke var der tre kister. Det var svært at sige 
farvel til en dygtig pige, som man holder af. Det var en 
meget trist dag for forældrene. Vi var alle meget berørte 
af situationen.

Blandt eleverne var der et tvillingepar med bussen, og 
begge døde. Moderen til disse tvillinger havde et par 
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måneder forinden mistet sin mand i en trafikulykke. Nu 
kom så beskeden om hendes børn. Da hun fik den, 
sank hun sammen. Hun døde af chok, inden hun nåede 
til hospitalet.

Et par dage efter begravelsen blev jeg, Tabitha, kaldt 
ud til Witness’ forældre. De var så tyngede af savnet af 
deres datter og gav udtryk for, at de havde brug for en 
snak. Inden jeg tog derud, bad jeg inderligt Jesus om 
at give mig visdom til at sige og gøre det rigtige, så jeg 
måtte være til trøst og opmuntring. Den første tanke, jeg 
fik, var at tage kaffe og kage med. Man slapper bedre 
af, når man snakker over en kop kaffe.

Ordene, som står som indledning til nyhedsbrevet, kom 
igen og igen til mig. Jeg trøstede forældrene med dem 
og sagde, at nu må vi glæde os over, at Witness er hos 
Jesus, og se frem til gensynet med hende i Himmelen.
Jesus siger: ”Se, jeg gør alting nyt!” og det har han 
også gjort for de børn, som er gået forud for os andre. 
Nu er der ikke mere skrig, smerter eller tårer, der løber 
ned over kinderne. Jesus har taget al smerten væk og 
de har påbegyndt et helt nyt liv hjemme hos Ham, hvor 
der vil være evig glæde og fred. Lad os trøste hinanden 
med dette og glæde os til gensynet med de kære, som 
gik forud. Det blev et uforglemmeligt besøg, hvor vi alle 
følte Guds nærhed. Witness og mange af hendes venner var netop blevet 

konfirmeret.
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Kirkeindvielse

Torkild og Friedhelm har været på en 9-dages tur rundt 
i landet for at indvie 6 nye kirker. Efter planen skulle de 
indvie 7 kirker, men efter voldsomme skybrud var ve-
jen ud til den ene af kirkerne spærret på grund af store 
stenskred. Landsbyen ligger i et bjergområde, som var 
blevet lukket på grund af fare for nye jordskred.

Kirkeindvielserne er altid en stor oplevelse. Alle i kir-
kerne deltager aktivt i festlighederne. Ofte skal der la-
ves mad til flere hundrede mennesker. Det foregår som 
regel over åben ild. Vandet bliver typisk hentet fra en sø 
eller flod flere kilometer væk. Transporten foregår med 
kreaturer, der trækker en lille vogn. Man føler sig sat 
mange år tilbage i tiden. En masaikvinde i kirken havde 
både et barn på ryggen og et andet barn foran. Hun 
glædede sig over sin nye kirke og var så optaget af de 
forskellige indslag, at hun uden problemer stod op un-
der hele indvielsen.
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Kirkeindvielserne er glædesfester, som er til stor velsig-
nelse for de kristne. Vi mærker altid den store taknem-
melighed, den enkelte kristne giver udtryk for, over at 
få en fin bygning. Alle steder står den nye kirkebygning 
som et vidnesbyrd om Guds trofasthed mod sit folk.

Vi er så taknemmelige for vores tyske bror, Friedhelm, 
som finansierer færdiggørelsen af alle kirkerne. Tænk, 

at Gud har ført os sammen med sådan en mand. Må 
Herren rigt velsigne ham og hans kone for det store ar-signe ham og hans kone for det store ar-
bejde, de gør. I Tanzania bygges der moskeer alle ste-
der som aldrig før. Det er vigtigt at bygge kirker, så de 
kristne har et sted at holde gudstjeneste.
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Fra 1. april til midt i maj har vi fået 593 mm regn i 
Arusha-området. Det er næsten det dobbelte af, hvad 
vi plejer at få i regntiden. Vi takker Jesus for al regnen, 
som igen har fyldt søer og floder, ja, selv grundvandet 
er steget. Vores kære masaifolk har ikke fået så meget 
regn som her. Deres bønnehøst er gået tabt, og høsten 
af deres andre afgrøder ser desværre ikke ud til at blive 
stor; vi håber dog på en lille høst i slutningen af juli. 
Indtil da fortsætter vi med at køre nødhjælp ud til ma-
saierne. I sidste nyhedsbrev sendte vi nogle billeder af 
søen, som var fuldstændig tørlagt. Den er igen fyldt op, 
så der nu er vand til mennesker, husdyr og vilde dyr.

Container

Langt om længe har vi fået vores container leveret. Den 
har stået på havnen fra midt i februar til begyndelsen af 
maj. Det blev en dyr omgang for os, da man skal be-
tale havneafgift for hver dag, den står på havnen (dog 
er den første uge fritaget). Vi havde alle dokumenterne 
klar til tiden, så vi forstår bare ikke, hvorfor den ikke 
kunne blive frigivet noget før.

Glæden var stor og vi nærmest dansede af glæde den 
dag, den ankom til Arusha. Vi fik en stor kran ud på 

skolen for at løfte containeren af lastbilen. Kranføreren 
mente, at han sagtens kunne løfte den af lastbilen og 
sætte den på plads på skolens område, så vi kunne gå i 
fred og ro og tømme den. Desværre gik det ikke sådan, 
for det havde regnet så meget, at jorden var helt blød. 
Da han løftede containeren, begyndte kranen at synke 
i jorden. Derfor endte det med, at den blev sat af ude 
på vejen, og vi måtte tømme den helt samme dag. Vi 
var så uheldige, for det regnede også denne dag – der 
var kun få perioder med tørvejr. Alle blev så våde, inden 
vi var færdige. Da containeren var tømt, kunne kranen 
sætte den tomme container på plads inde ved skolen.

Vi vil gerne sige tak til DMRU (Dansk Missionsråds 
Udviklingsafdeling) for deres bevilling af containerfor-
sendelsen. Det er en stor hjælp i udviklingsarbejdet 
blandt kvinder og børn. Uden deres økonomiske støtte 
til forsendelsen ville det ikke være muligt at få alt det 
indsamlede udstyr ud til os. Vore samarbejdspartnere 
i Tanzania er meget taknemmelige for det hele, ikke 
mindst for symaskiner og computere.

Skolen

Vore hjerter jubler af taknemmelighed, fordi vi nu kan 
lægge sidste hånd på skolebyggeriet. I skrivende stund 
sættes der vinduer i, og de pudser på livet løs ind- og 
udvendigt. Vi glæder os så meget til at få dette byggeri 
gjort færdigt, og endelig stå med en flot og veldimensio-
neret skolebygning.

I år bliver et helt specielt år for skolen, da det er første 
gang siden skolens start, at vi skal have 7. klasse op 
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til afgangseksamen. Når eleverne så er færdige med 
7. klasse, står de godt rustet til at videreuddanne sig. 
Det er svært for os at forstå, at de elever, der for kort tid 
siden startede i børnehaven, allerede er nået op til 7. 
klasse og er ved at være voksne mennesker. Tiden går 
så ufatteligt hurtigt. 

Regntid er pausetid

Vi holder en pause med vores børnekampagner, da det 
er regntid over det meste af landet. Jordvejene er ofte 
ufremkommelige, når det regner, og det er for risikabelt 
at tage af sted.

Mirjam og Per

Torkild og jeg vil gerne, om I vil være med til at bede 
om, at Per snart må få sin arbejdstilladelse igennem.
Vi har virkelig brug for Mirjam og Pers hjælp i arbejdet. 
Mirjam hjælper os meget med arbejdet på kontoret og 
Per er til stor hjælp med det praktiske – han fungerer 
bl.a. som rådgiver, når vi bygger, og han hjælper med 
at vedligeholde de forskellige maskiner. Mirjam gør en 
stor indsats blandt masaierne og står med ansvaret for 
at køre nødhjælp ud. Derfor har det været meget svært 
at måtte sige farvel til dem. Vi arbejder sammen som 
et team og vi oplever, at de er en gave fra Gud til os og 
arbejdet i Tanzania. Det føles som et hårdt slag at skulle 
undvære dem. Men vi stoler på, at Gud har situationen 
under kontrol og at vi inden længe får Mirjam og Per 
tilbage i arbejdet.

De befinder sig godt i Danmark. Per har været så heldig 
at finde et arbejde, som han er glad for. Han arbejder 
som håndværker i et firma, der bygger huse. Mirjam 
hjælper os så vidt muligt med kontorarbejdet, selvom 
hun er i Danmark. I dag kan man heldigvis gøre meget 
af sit arbejde via internettet og nemt holde kontakt med 
hinanden.
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Deres døtre er glade for at have mor og far hjemme i en 
periode. Rebekka er snart færdig med 2. år på sygeple-
jestudiet. Sarah er på tre måneders ophold på højsko-
len i Kolding, hvor hun stortrives. Efter sommerferien 
skal hun starte på HF i Herning.

Vi nærmer os faktisk et jubilæum: Den 6. august 2017 
er det 30 år siden, vi forlod Danmark for at tage til 
Tanzania. Med denne hilsen vil vi fra dybet af vore hjer-
ter sige jer tusind tak for jeres forbøn og støtte til arbej-
det. Jeres trofasthed gennem alle årene er til stor in-
spiration for os og giver os mod til at fortsætte arbejdet 
blandt børnene.

Kærlig hilsen  
fra jeres forlængede arme i Tanzania 
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.


