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Et vers fra Matt 18:6 har rørt os meget: ”Men den, der 
forarger en af disse små, som tror på mig, ham var det 
bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og 
han var sænket i havets dyb.”

Kære elskede venner

Jeg, Tabitha, har 
netop været på et 
helt privat besøg 
i Danmark sam-
men med Mirjam.

Dorrit, vores yng-
ste datter, fik en 
lille dreng i januar 
– vores dejlige 
nye barnebarn, 
Frej. Ham ville jeg 
gerne hjem og 
byde velkommen. 
Det var ubeskri-
veligt skønt at holde ham i mine arme og give ham fla-
ske. Ja, så var  ”Bedstemor” fuldstændig solgt.

Vi kalder ham vores lille mirakelbarnebarn, da der har 
været flere komplikationer i forbindelse med hans kom-

men til verden. Frej trives så godt på alle måder, og han 
smiler og pludrer løs.

Jeg nød også at være sammen med vores andre bør-
nebørn hos Vinni og Christian. Mirjam og Pers datter, 
Sarah, som bor i Herning, nød også, at vi var hjemme, 
så hun kunne være sammen med sin mor. Vi var hjem-
me i Danmark i 4 uger. Det blev nogle uforglemmelige 
dage, som jeg er Gud meget taknemmelig for.

Jeg nød også at kunne være med på søndagsmøderne 
i Betania, Blåhøj, der er vores udsendermenighed. Tak 
til alle, som kom for at hilse på mig. Tak for jeres kærlig-
hed og omsorg. Jeg følte mig virkelig velkommen.

Drengen Longida

Jeg har sådan en lyst til at fortælle jer om jordens lykke-
ligste dreng, der hedder Longida og er 9 år. Han er søn 
af moderen med trillingerne fra masaiområdet 
i Matale. Longida er født med meget skæve 
ben, og gik med stok, da han var meget 
gangbesværet.

Vi fik ham med til Arusha, hvor han blev 
indlagt på ”Plaster House”, et hospital, 
som tager sig af børn med forskellige 
handicap. Longida blev opereret i begge 
knæ, og derefter var benene i gips i 
nogle uger. Efter han fik gipsen af, blev 
behandlingen afsluttet med et genoptræ-
ningsforløb.

Nu kan han gå, løbe og endda spille fodbold. 
Han har netop været her på besøg, og jeg 
må indrømme, at jeg græd af glæde sam-
men med drengen. Jeg har aldrig set en 
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dreng så glad. Han smilede og ville gerne give et stort 
kram som tak.

Da han blev indlagt på hospitalet, kunne han kun tale 
sit stammesprog. Efter knap tre måneder på ”Plaster 
House” taler han nu flydende swahili, så vi selv kan føre 
en samtale med ham. Han har taget på i vægt, da han 
fik god mad, mens han var indlagt. På ”Plaster House” 
blev der holdt børnemøder for børnene, og det var en 
stor oplevelse for os at høre, hvordan børnene sang og 
priste Gud.

En anden lille pige ved navn Miriam var under et år, 
da vi mødte hende og moderen første gang. Moderen 
var dybt ulykkelig, fordi hendes lille pige var født med 
klumpfødder (se billedet).

Også denne pige fik vi ind på ”Plaster House”, hvor de 
tager sig kærligt af hende. Hun har fået begge fødder 
opereret og i skrivende stund er benene i gips. Da den-
ne familie bor tæt på ”Plaster House”, har de fået lov til 
at have pigen hjemme, mens benene er i gips.

Vi er så lykkelige og taknemmelige, hver gang vi får lov 
til at give sådanne handicappede børn en ny fremtid. 
Det kommer til at betyde så meget for dem. Disse børn, 
og deres familier, oplever Guds kærlighed og omsorg 
helt bogstaveligt.

Det er vores datter Mirjam, som har skabt kontakten til 
”Plaster House”, da hun er venner med det amerikanske 
ægtepar, som leder arbejdet der.
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Efter to måneder på sygehuset blev den lille dreng ud-
skrevet, men han skulle stadig til regelmæssig kontrol 
på sygehuset. Vi fik ham og moderen anbragt hos en 
dagplejemor, som tog sig rigtig godt af dem. Moderen 
trivedes og begyndte hurtigt at tage på, da maden var 
god. Hun fik lært at give barnet bryst og tage sig af det. 
Det er en solstrålehistorie. Det taler for sig selv, når 
man ser, hvordan moderen glæder sig over sit lille barn.

Mirjams nyheder

Først på året fik vi en henvendelse fra myndighederne 
i Longido-distriktet, hvor vi arbejder blandt masaierne. 
De kom med en meget ung mor på omkring 14-15 år, 
som havde født en lille dreng alt for tidligt. Barnet så helt 
forkert ud: gammel, rynket og meget lille. Menneskeligt 
set var der ikke store chancer for, at babyen ville over-
leve.

Vi fik mor og baby hasteindlagt på et sygehus, der tager 
sig af for tidligt fødte børn. Han kom i en kuvøse og blev 
overvåget døgnet rundt. På grund af personalets store 
indsats, lykkedes det at redde ham.

Det masaiområde, vi arbejder i, ligger meget afsides. 
Det er meget besværligt at komme frem i bil. Faderen 
til barnet var langt ude i bushen, og havde ikke været 
hjemme i flere dage. Ved nogle venlige masaiers hjælp 
lykkedes det til sidst at finde ham. Han kom til hospitalet 
for at besøge mor og barn.
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Nu er de kommet tilbage til masailandet. Billedet blev 
taget første gang, familien får lille Baraka (drengens 
navn betyder velsignelse) at se. Alle var så lykkelige 
over at se den unge mor og det lille barn. Der var ikke 
mange, som troede, han ville overleve. Bedstemoderen 
græd af glæde, da hun fik lov til at holde ham for første 
gang. Gud er bare så trofast.

Så har vi fået en lille fyr, der hedder Peter, ind fra masa-
ilandet. Han er 5 år gammel, men kan ikke rigtig noget 
selv. Han er ekstremt underernæret, så ham har vi også 
fået indlagt på børneafdelingen, hvor han nu får speciel 
mad med forskellige proteiner for at kunne tage på. Han 
skal også have en operation for brok, når han er blevet 
stærk nok.

Vi ser mange tragedier blandt masaierne. Det er ofte 
på grund af deres uvidenhed, fattigdom og kontakt med 
trolddom. Men vi forsøger at hjælpe dem og på den 
måde vinde deres tillid. Dernæst kan vi være med til at 

højne deres levestandard gennem undervisning; især 
når det gælder hygiejne og familieplanlægning.

Men vi kan ikke hjælpe uden jeres støtte, så hvis I har 
lyst til at hjælpe os bl.a. med lille Peters hospitalsop-
hold, så kan I støtte på følgende måde: 

Registrerings- og kontonummer 97120741793075  
mærket ”Bjerres Mission” eller MobilePay-nummer 
18513 mærket PETER. 

Man kan få skattefradrag hvis CPR-nr. og adresse er 
oplyst til vores kasserer Willy Højgård.

Må Gud rigt velsigne jer  
for jeres støtte og forbøn

Mirjam og Per

5Mission blandt børn og unge i Tanzania   Juni  2019



6



Børnekampagnen
Den sidste børnekampagne, inden den store regnperio-
de startede, blev til stor velsignelse for den lokale kirke 
og befolkningen i området.

Der var en meget stor respons, og møderne var godt 
besøgt af alle aldersgrupper.

Hver dag kom børnene allerede en time før, børnemø-
det begyndte. De ville være sikre på at få en god plads. 
De var alle meget forventningsfulde og lyttede godt 
efter, hver gang vi underviste i Guds ord. De nærmest 
slugte hvert ord. Det var tydeligt, at de var sultne efter 
at lære om Gud. Om søndagen var kirken fyldt til bri-
stepunktet af folk, som havde været med på børnekam-
pagne ugen igennem.

Præsten har ringet og fortalt os, at der er flere, både 
børn og voksne, der fortsat henvender sig til ham for at 
slutte sig til kirken, selvom det nu er flere uger siden, 
vi holdt børnekampagnen. Gud skal have al æren for 
den skønne uge, hvor så mange børn og voksne mødte 
frem for at høre evangeliet. Vi er bare redskaber i Hans 
hånd. Endnu engang bekræftede Gud for os, at Hans 
ord aldrig vender tomt tilbage.

Den etbenede præst  
fra sidste nyhedsbrev

Der skal lyde en stor tak til jer for pengegaverne, som 
kom ind til præsten med et ben.

Vi har netop besøgt familien. Det var første gang, at jeg, 
Tabitha, var med. Jeg var mere eller mindre i chok over 
at se børnenes værelser samt soveværelset. Denne 
familie lever under ekstremt fattige forhold. Vi har købt 
forskelligt til familien, bl.a. køjesenge med nye madras-
ser samt tæpper. Børnene frøs om natten, da de kun 
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havde et lagen over sig. Det duer slet ikke her i den 
kolde regntid. Før sov alle tre børn i en seng, hvor sen-
gebunden, der består af brædder, var i stykker, og ma-
drassen var papirtynd. Børnene er så glade for de nye 
madrasser og tæpper. Nu sover de godt, og de har slet 
ikke lyst til at stå op om morgenen.

Præsten har en stor drøm, som han delagtiggjorde os 
i, og som vi gerne vil dele med jer. På grund af sit han-
dicap ønsker han sig en trehjulet motorcykel, som er 
speciel fremstillet til handicappede. Prisen er ca. 12.000 
kr. (se billedet, som er taget i butikken, da vi hørte til pri-
sen). Han har meget svært ved at komme rundt på kryk-

ker. Han har også svært ved at rejse med det offentlige 
på grund af sit handicap. Busserne er overhovedet ikke 
handicapvenlige. Det er næsten umuligt for ham at kom-
me ind og ud af de altid overfyldte busser.

Hvor ville det være en stor hjælp for præsten, hvis han 
kunne få sit eget transportmiddel. Vi håber, at det ved 
fælles hjælp må lykkes, og at nogle vil være med til at 
gøre præstens drøm til virkelighed. Dermed kan han 
blive mere mobil og i stand til at besøge andre. Han er 
en meget god præst og evangelist.

Vi er som sagt inde i regntiden og det småregner næ-
sten hver dag. Solen kommer ikke frem, så det bliver 
også fugtigt og koldt indenfor. Vi har en dejlig brænde-
ovn, vi kan fyre op i, men samtidig kan vi ikke lade være 
at tænke på afrikanerne, som ikke har denne mulighed. 
Der er så mange, som bliver forkølede og får lungebe-
tændelse i regntiden.

Med denne hilsen vil vi gerne sige jer, kære venner, 
tusind tak, fordi I står sammen med os i arbejdet. Tak 
for jeres trofasthed og forbøn. Må Jesus rigt velsigne og 
lønne jer tilbage.

Kærlig hilsen fra  
Tabitha og Torkild

Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt.  
Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på https://betania.dk/privatlivspolitik/
Ønsker du fortsat at modtage vores nyhedsblad, behøver du ikke foretage dig noget.
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Alle gaver er fradragsberettigede efter  
§ 8A med op til 16.300,- kr. i 2019. 
Beløbene vil automatisk blive ind- 
berettet til Skat, hvis vi har modtaget  
dit CPR-nummer. For yderligere  
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