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Kære elskede venner

Torkild og teamet fortsætter ufortrødent med 
børnekampagner rundt om i landsbyerne. 

På en af kampagnerne var der massiv modstand. Der 
var mange trolddoktorer i området. De havde beslut-
tet at gøre alt for at forhindre børnene og de voksne i at 
komme til møderne. De truede børnene med at kaste 
onde ånder på dem, hvis de valgte at deltage i møder-
ne. Vi ved af erfaring, at der, hvor der er mange trold-
doktorer, er der en vældig åndelig kamp. Samtidig ved 
vi også, at for Gud er intet umuligt.
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Første dag kom der næsten ingen mennesker, så mø-
depladsen virkede tom. Vi sukkede til Gud om at gøre 
et mirakel.

For nylig har vi fået syet en fin dragt, der forestiller en 
hare, som vi kalder ”Sungura Mjanja” (det betyder ”den 
snu hare”). En af de unge fra teamet tog den på og løb 
rundt i landsbyen for at invitere børnene til børnemøde. 
Dernæst optrådte han på børnemødet, og det skabte 
så stor opmærksomhed, at børnene begyndte at dukke 
op til møderne. Billederne viser haren i aktion, hvor han 
løber rundt med et af de små børn.

Det ændrede hele situationen, og børnene kom væl-
tende ind på pladsen for at være med. Al ære til Jesus. 
Trolddoktorerne måtte endnu engang erkende, at Guds 
ord er stærkere end al form for trolddom.

Der blev også delt gaver ud til dem, som kunne genfor-
tælle gårsdagens tekst. Her er Torkild sammen med en 
stolt lille pige.

På sidste børnekampagne skete der noget underligt 
under filmen om aftenen. Alle var optaget af at se film, 
men pludselig blev der vild forvirring, børnene råbte 
og skreg, de flygtede i panisk rædsel og i løbet af et 
øjeblik var pladsen tom. Det viste sig, at der var nogle 
ondskabsfulde mennesker, der havde smidt en slange 
ind midt i skaren for at forstyrre og få folk til at løbe 
væk. Slangen blev slået ihjel og snart var både børn og 
voksne tilbage på deres pladser for at se filmen færdig. 
Ja, fjenden gør alt for at forhindre de gode nyheder i at 
blive forkyndt. Men vi vil sætte vores lid til Herren og 
fortsætte med at evangelisere blandt børnene. HAN 
beskytter os. 
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Nødhjælp

Tanzania oplever i år en alvorlig tørke og det har bety-
det, at mange lider af sult.

Vi blev for nylig ringet op af præsten fra kirken, vi er til-
knyttet herude. Han bad så indtrængende om hjælp i et 
nyt område, for nu var det ikke bare dyrene, der døde, 
men også menneskene. Det var især ældre og spæd-
børn, der blev ramt.

Flere steder har det ikke regnet et helt år. Derfor er 

mange vandhuller og brønde tørret ud. Kombinationen 
af sult og væskemangel gør, at mange ammende kvin- gør, at mange ammende kvin- at mange ammende kvin-
der ikke har mælk til deres nyfødte, så de små børn dør.

Præsten sagde: ”Det er ikke til at holde ud at skulle 
sænke den ene lille kiste efter den anden ned i jorden.” 
Og så græd han. De har på kort tid begravet syv små 
børn.

Dyrene dør i hobetal og de ligger overalt. Mirjam, som 
står for uddelingen af majs, stod på et sted derude og 
talte tyve døde dyr lige omkring sig. Hun sagde, at stan-
ken af ådsler ikke var til at holde ud. De prøver nu at 
samle alle døde dyr og få dem brændt af for at forhin-
dre, at der opstår en epidemi.

Midt i alt dette skal det til Jesu ære siges, at vi netop 
har fået vores første regn. Mange steder er der igen ved 
at komme vand i vandhullerne, så både mennesker og 
dyr kan få noget at drikke. For tiden har alle travlt med 
at tilså deres marker. Regnen skulle gerne fortsætte 
med jævne mellemrum de næste par måneder, så der 
også bliver noget at høste. Det er vores bøn, at regnen 
vil fortsætte. Der går dog tre måneder fra de sår, til af-
grøderne er klar til høst, så vi håber, at det kan lade sig 
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gøre at fortsætte med at køre nødhjælp ud i denne pe-
riode.

Din støtte vil være med til at sikre, at vi kan købe majs. 
Om du støtter Mirjams projekt eller vores, er samme 
sag. Vi samarbejder om at køre nødhjælp ud til de sul-
tende. En sæk majs på 100 kg koster p.t. 330 kr. Prisen 
er steget voldsomt på grund af den langvarige tørke.

Mirjam gør et enestående arbejde med at koordinere 
majsuddelingen. Vi har udvidet med yderligere to områ-
der, så vi nu har fem områder, vi støtter. Dermed kører 
Mirjam og vores team i pendulfart for at afhjælpe nø-
den.

Foruden majsuddelingen bliver der også kørt forsynin- kørt forsynin- forsynin-
ger af vand ud. Det bliver transporteret på lastbiler, som 
fylder de eksisterende vandtanke op i områderne.

Mirjam skriver også løbende nyhedsmails om sit ar-
bejde. Hvis du gerne vil læse om det, kan du kontakte 
hende på mail og bede om hendes nyhedsbrev. Hendes 
mailadresse er mimse72@hotmail.dk.

Desværre er Mirjam og Per nødt til at rejse til Danmark 
omkring 1. april. Det skyldes, at det trækker ud med 

fornyelsen af Pers arbejdstilladelse. Det har givet en del 
frustrationer, så de har brug for en pause og har derfor 
valgt at tage hjem i en periode.

Vi vil savne dem meget, da de er til stor hjælp for os i 
arbejdet. Bl.a. arbejder Mirjam meget af tiden for os, og 
hun assisterer sin mor med mange opgaver på kontoret.

Da jeg (Tabitha) blev syg med den første diskuspro-
laps for en del år siden, oplevede Mirjam, at Gud talte 
til hende og gav hende et kald til at tage til Afrika for at 
hjælpe sin mor.
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Byggeri af nyt klasseværelse

Tusind tak for hjælpen til alle, der har givet penge til 
skolebyggeriet for slummens børn. Skolen har i øvrigt 
fået navnet Mount Sinai – det passer fint med, at den 
ligger på en bjergside. Klasseværelset er nu færdigt og 
vi synes selv, at det færdige resultat tager sig flot ud. 
Vi mangler kun borde og stole, som allerede er på vej i 
en container fra Danmark. Det forlyder, at den snart vil 
blive frigivet fra havnen og blive transporteret til Arusha. 

Der var brug for 70.000 kr. til byggeriet og det lykkedes 
ved din hjælp. Endnu engang et bevis på, at tingene lyk-
kes, når vi hjælpes ad.

En solstrålehistorie om den lille 
dreng, der blev helbredt
Jeg har haft besøg af en dame ved navn Teddy, som 
er en mangeårig ven. Teddy har et hjerte af guld, når 
det gælder at hjælpe udsatte børn og vise dem Guds 
kærlighed. Hun har en børnehave i slummen, hvor hun 
arbejder med de fattigste børn.

En lille dreng i børnehaveklassen havde en kronisk hjer-
tesygdom. Han var flere gange blevet undersøgt på et 
stort missionshospital. Desværre var der ikke noget, de 
kunne gøre for drengen, udover at give ham stærk me-
dicin.

En formiddag sad denne lille dreng på Teddys skød, da 
han havde brug for ekstra omsorg. Teddy var så tung 
om hjertet, for hun ville så gerne hjælpe ham. Medens 
de sad der, lagde hun hånden på hans hjerte, og bad 
stille og roligt for den lille drengs helbred, og om at Gud 
ville læge hans hjerte.

Tiden kom, hvor drengen igen skulle til kontrol på ho-
spitalet. Lægerne var nærmest målløse, efter de havde 
taget et røntgenbillede. For at være 100 % sikre tog de 
et ekstra billede. Der var intet tegn på drengens hjerte-
sygdom. Lægerne konfererede, og kaldte derefter mo-ægerne konfererede, og kaldte derefter mo-konfererede, og kaldte derefter mo-
deren og drengen ind for at fortælle, at de ikke længere 
kunne se hjertefejlen på nogle af billederne. De erklæ- på nogle af billederne. De erklæ- De erklæ-
rede drengen for rask.

Drengen sagde stolt: ”Min lærer lagde hånden på mit 
hjerte og bad Jesus om at helbrede mig.” Lægen smi-ægen smi-gen smi-
lede og tog den lille dreng i favnen og sagde: ”Jesus har 
virkelig rørt dit hjerte, for du er rask.” Dog ville de gerne, 
at drengen skulle blive ved med at komme til kontrol. 
Nu er der gået endnu et år og han er stadig fuldstændig 
rask.

En tragisk familiehistorie

En hårdt ramt familie har spurgt, om vi vil tage os af de-
res søn, Elisha, som er syv år. Ud af en familie på syv 
personer – far, mor og fem børn – er Elisha den eneste, 
som ikke er hiv-smittet. Faderen døde for tre år siden. 
Drengens mor lever, men har også aids. Hun har også 
mistet en af hans søskende til sygdommen. Hvor er det 
tragisk for sådan en familie.

Vi sagde i tro ja til at hjælpe Elisha. Han er allerede kom-
met ud på et af vores familiehjem. Jeg har netop besøgt 
hjemmet og det var så dejligt for mig at se, at den lille 
dreng er glad for at være sammen med de andre børn.

Moderen er ekstremt fattig og hendes største ønske er, 
at Elisha må få en god skolegang med mulighed for en 
lysere fremtid.
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Vi har netop haft et fantastisk besøg 
af Alterna-elever fra Hillerød

De optrådte med sang og drama på vores skole, 
Tumaini. Det blev en kæmpeoplevelse for vores elever, 
men jeg tror også, det var en stor oplevelse for Alterna.

Først sang vores elever for Alterna og ledte os i  
lovsang. Dernæst fik Alterna en time til deres drama  
og sang, hvilket både børnene og lærerne nød i fulde 
drag. På et tidspunkt gik Alterna ned i salen og hentede 
hver et barn, og så dansede og sang de sammen;  
det var virkelig et festligt indslag.



Efter middagsmaden var Alterna ude  
for at lege med børnene. Det var en  
fantastisk dag for alle.

Vi er så begejstrede, fordi vore hånd-
værkere i skrivende stund er gået i 
gang med sidste etape af byggeriet på 
Tumaini-skolen. De har travlt med at 
rejse murene til de sidste to klasse- 
værelser.

Tusind tak for jeres forbøn  
for os og arbejdet i Tanzania 
 
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 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.


