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Kære elskede venner!

For nylig var Torkild og teamet på vej til en børnekam-
pagne langt inde i bushen. Vejen var meget dårlig og de 
var nødt til at overnatte i et gæstehus, da de ikke kunne 
nå frem til landsbyen samme dag. Om aftenen havde 
vi talt sammen på mobilen og derefter var Torkild gået i 
seng og sov trygt og godt efter en anstrengende dag.

Midt om natten banker det på hans dør, men da han 
sover�s��������������������e�����e���������v����er��ore��s��������������������e�����e���������v����er��ore��������������e����e���������v����er��ore�
går. Først tænker han: ”Det er nok nogle, der banker 
på naboens dør,” men så banker det endnu hårdere 
o������s��r�op.�H�������er��ors�������������v����e��
o����l�s���s�ore��ors�ræ��else�ser������re mænd med 
maskinpistoler. Hans hjerte begynder at slå hårdt og 

�����æ��er:�”De��er�s���er��e��b���e���er�er��omme���or�
at stjæle bilen, og nu vil de have bilnøglerne udleveret, 
og så stikker��e����me��b�l�o���r��ler.”

Han lukker op og det viser sig, at det er det hemmelige 
pol������læ�����c�v�l.�De�er���e��or����le�e�e��er�e����rl���
perso���som�er�fly��e���r��pol���e�.�De�me�er������s������
er���bye�.�Tor��l��bl�ver�sp�r�������me����������or�æller��
�v�������l�ver��bl�ver��e�me�e��fl���e�o�����s�yl�er.�De�
beder alligevel om at se værelset; måske har han gemt 
sig derinde. Alle værelserne i gæstehuset bliver ransa�
get. 

Alle i teamet, der rejser sammen med Torkild, fik sig en 
slem forskrækkelse. Det var svært at falde i søvn igen 
efter sådan en oplevelse, men vi takkede Jesus for 
Hans beskyttelse.
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Pionerpræst

Pionerpræsten John Ikayo og hans kone, som vi har 
kendt i mange år, �ar startet � ere menig�eder i m�slim�år, �ar startet � ere menig�eder i m�slim�, �ar startet �ere menig�eder i m�slim-
ske områder. Den sidste kirke, de har etableret, har nu 
150 medlemmer. John og hans familie er rejst til et nyt 
område, hvor kirken allerede har 72 medlemmer. Han 
bliver brugt af Gud til at nå mennesker på steder, hvor 
der er meget lidt kristen aktivitet. Det er sidstnævnte 
landsby, Torkild og teamet var på vej til, da de havde 
den uhyggelige oplevelse i gæstehuset.

Da de ankom til landsbyen, hvor de skulle holde bør-
nekampagner, fik de en kongelig modtagelse. Kirkens 
medlemmer med præsten og hans kone i spidsen stod 
i udkanten af byen for at modtage dem med sang og 

dans, mens de viftede med afskårne grene. Sikke en 
modtagelse at få; det varmede langt ind i hjertet. Mange 
i landsbyen kom ud af hytterne for at se, hvad der skete. 
Ingen var i tvivl om, at der skulle ske noget særligt i 
ugens løb.

Møderne både eftermiddag og aften var så godt besøgt, 
at Torkild tænkte, at der ikke kunne være mange tilbage 
i hytterne, når man så, hvor mange, der var mødt frem. 
Både børn og voksne var så sultne efter Guds ord. Det 
var en glæde at undervise dem. Om søndagen kom 
syv nyfrelste til gudstjenesten og samme eftermiddag 
kom endnu to, som ønskede at blive kristne, til præsten. 
Der blev bedt med mange børn til frelse. Præsten var 
meget opmuntret over den store tilslutning, der var til 
børnekampagnen. Han tror på en stor høst og er alle-n. Han tror på en stor høst og er alle-
rede i gang med opfølgningsarbejdet.
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Kirkeindvielser

I perioden januar til april i år har Torkild og Friedhelm 
haft 27 kirkeindvielser. Det er en stor velsignelse for de 
små menig�eder i de fattige landsbyer at få en fin kirke.

Jeg, Tabitha, har derfor været meget alene, da det er 
mest praktisk at planlægge en række indvielser på 
samme tur for at undgå ekstra kørsel. Det er blevet til 
mange lange og �otte t�re forskellige steder i Tanzania. 
Herren skal have al ære for Hans beskyttelse på ve-
jene. Jeg gør alt for at disse ture bliver så bekvemme 
som muligt, og sørger bl.a. for, at der er hjemmebagt 
kage til kaffen hver eneste dag på turen.

Når vi er til kirkeindvielse, afsluttes der med fælles-
spisning og til sidst rejser en sig og siger: ”Nu skal vi 
nyde en lækker kage!” Og så ruller de et bord ind med 
en helstegt ged. Vi europæere bliver så skuffede første 
gang, vi oplever det, for vi tror jo virkelig, at nu skal vi 
have kaffe og kage!

Manden med tuberkulose

En mor til tre kom til vores hjem for at bede om hjælp. 
Hun fortalte, at hendes mand var alvorligt syg af tuber-
kulose. Vi besluttede at besøge familien og få et indtryk 
af mandens tilstand. Da vi hørte hans hosten, var vi ikke 
i tvivl om, at han var alvorligt syg. Han viste os røntgen-
billeder af sine lunger, som desværre ikke så godt ud. 
Især den ene lunge var meget hårdt angrebet. Manden 
er en dygtig murerarbejdsmand, men er desværre ikke 
længere i stand til at arbejde, da sygdommen har taget 
alle hans kræfter. Han skulle have søgt læge for lang tid 
siden, men han troede bare det var en form for kraftig 
forkølelse, der ville forsvinde igen af sig selv. Han er 
nu under medicinsk behandling hele det næste år og vi 
beder om, at han må blive rask, så han kan genoptage 
arbejdet og selv tage hånd om familien.
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Efter vi havde fået kendskab til den hårdt ramte families 
hverdag, besluttede vi straks at hjælpe dem. De stod 
overfor store �dfordringer. De var blandt andet �ere må-
neders husleje bagud og udlejeren havde sagt dem op 
med den besked, at de sk�lle �ytte ��rtigst m�ligt, el-
lers ville han smide dem på gaden. Deres ældste dreng 
går i 7. klasse, men var blevet sendt hjem fra skole (en 
kommuneskole) på grund af, at han ikke havde nogen 
uniform. Den skal forældrene selv betale, men pengene 
var sluppet op. Der var heller ingen penge til mad, så 
situationen var virkelig håbløs. Vi besluttede med det 

samme, at vi ville hjælpe dem. 
Familien græd af glæde, da vi 
sagde farvel.

Vi har lavet en indsamling til 
denne hårdt ramte familie og vi er 
taknemmelige for den opbakning, 
vi har fået fra jer, kære venner. Nu 
kan den lille familie leve et normalt 
liv og få noget at spise hver dag. 
Vi har for nylig været sammen 
med familien igen, hvor vi fortalte 
dem den gode nyhed, at vi fore-
løbig vil støtte dem med et års 
husleje og hjælpe med mad, samt 
at deres mellemste datter, Regina, 
kan komme ud på vores nye skole 

og gå i 1. klasse. Faderen tog grædende vores hænder 
og sagde: ”Siden jeg har mødt jer og I har lovet at hjæl-
pe os, kan jeg igen sove om natten, for bekymringen 
om, hvordan vi skal overleve, er taget fra mig.”

Ja, det er også lægedom for manden, at han ikke skal 
ligge og spekulere på problemerne. Moderen har fået et 
3-timers job på skolen hver eftermiddag, hvor hun skal 
hjælpe med at gøre rent i klasseværelserne. Hun er 
så lykkelig for arbejdet; hun har fået livsmodet tilbage. 
Tusind tak til jer, som er med til at støtte denne familie.
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Slangebid
Mama Oberline er en fattig enke med 5 børn i alderen 
11 til 20 år. Denne kvinde har været ude for et grimt 
uheld. Vi har haft nogle kraftige regnskyl og der var 
oversvømmelse mange steder, også ved hendes hjem.

Den første morgen efter de kraftige regnskyl gik hun 
ud i køkkenet for at tænde op for at lave te til børnene, 
inden de skulle i skole. Hun tog noget brænde for at 
tænde op i ildstedet, der består af tre sten. I samme 
øjeblik hun tog et stykke træ, opdagede hun til sin store 
forskrækkelse, at der gemte sig en stor kobraslange i 
brændestakken. Før hun nåede at løbe væk, havde den 
bidt hende i benet, som straks svulmede helt op. Hun 
mener selv, den havde gemt sig i brændet på grund af 
oversvømmelsen, for der kunne den ligge tørt.

Hun råbte om hjælp og straks kom nabokonen, som 
bandt noget meget stramt om hendes ben for at giften 
ikke skulle spredes rundt i kroppen. Nabokonen vidste, 
at det gjaldt liv eller død, så ��n fik ��rtigt arrangeret 
transport. Hun blev på motorcykel kørt hen til den nær-
meste minibus, som bragte hende videre til hospitalet. 
Da hun nåede frem havde giften allerede spredt sig i 
kroppen, så hun var ved at blive blind og gå i koma.

Heldigvis havde hospitalet noget serum mod slangebid, 
så ��n fik nogle indsprøjtninger. H�n var indlagt i �ere 
dage, da hendes situation var meget kritisk, og hun 
svævede mellem liv og død.

Slangen nåede de desværre ikke at få slået ihjel, så de 
frygter, at den stadig kan komme tilbage og gemme sig 
i skuret.

Nu er der gået en måned og hun er heldigvis kommet 
sig nogenlunde over slangebiddet. Synet er så småt 
ved at blive normalt. Hun føler stadig, at det ben, hvor 
��n fik slangebiddet, er følelsesløst, så desværre er 
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hun endnu ikke i stand til at gå på arbejde. Hun plejer at 
gå ud som daglejer og hakke marker eller vaske tøj for 
andre, så hun har lidt penge til mad.

De tre af børnene sover normalt i et gammelt skur, men 
nu tør de ikke længere sove der. Det er bygget af for-
skallingsbrædder og er meget utæt, så det er nemt for 
slangerne at komme ind og gemme sig. Vi har netop 
besøgt hende for at se på familiens situation. Skuret er 
delt op i to rum. Det ene bliver brugt som køkken og det 
andet er det værelse, hvor børnene sover.

Inden hendes mand døde, begyndte han at bygge et 
lille murstenshus bestående af to værelser. Det har 
stået, som I kan se på billedet, siden �an døde for �ere 
år siden. Vi er forbavsede over, at murene stadig står 
så fint. Vi vil meget gerne �jælpe denne enke. Derfor 
kunne vi godt tænke os at færdiggøre det lille hus, så 
børnene kan få et sted at sove uden at frygte for at blive 
bidt af slanger. At lægge tag på, pudse væggene, læg-
ge gulv og få sat vinduer og døre i vil koste ca. 15.000 
kr. Børnene sover for tiden hos en nabokone, indtil der 
findes en løsning, så de ikke skal tilbage og sove i de-
res gamle værelse.

 
 

Den ældste af drengene er kommet i lære som me-
kaniker – en uddannelse, som tager tre år. Når han er 
færdig, håber vi sådan på, at han kan få et arbejde og 
hjælpe til med at tage sig af sin mor og sine mindre sø-
skende. To drenge går i 8. og 10. klasse og de to mind-
ste går i folkeskolen.

Vi måtte bare dele denne oplevelse med jer. Vore hjer-
ter banker for at hjælpe denne fattige familie med at 
færdiggøre huset. Ofte har vi oplevet, at det gamle ord-
sprog «Mange bække små gør en stor å!» er sandt. Må 
det også blive virkelighed i dette tilfælde.

Guds ord siger: «Den, der forbarmer sig over den sva-
ge, giver et lån til Herren, …» Ordsprogenes Bog 19:17

Kærlighedshjemmet

Kærlighedshjemmet står næsten færdigt. Vi er i fuld 
gang med at male værelserne, og snart skal der sættes 
gelændere op. Børnene glæder sig til at �ytte ind. Efter 
sommerferien går vi i gang med at bygge endnu to klas-
seværelser på skolen. Vi har brug for jeres forbøn for 
dette projekt – at pengene må komme ind.
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Ellers har vi det godt og er friske og raske – al ære til 
Gud.

Tusind tak til alle jer, kære venner, som står sammen 
med os i arbejdet i Tanzania. Jeres økonomiske støtte 
og jeres omsorg for de mange nødlidende er forudsæt-
ningen for, at vi kan være med til at hjælpe andre. Må 
Jesus rigt velsigne og lønne jer tilbage.

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@stofanet.dk, pr. tlf. 75353058 eller pr. brev til 
Willy Højgård, Søndermarksvej 307, 7190 Billund. 

I 2015 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 15.000,00, hvis man har givet kr. 15.000,00.


