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Sult

Rækker man hånden ud og hjælper den hjælpeløse, 
så velsigner Herren i rigt mål. Det er vores erfaring. I 
slutningen af sidste år fik vi henvendelser fra tre forskel�
lige steder i masailandet, hvor der var hungersnød. De 
tryglede om hjælp; situationen var ganske alvorlig. Vi 
havde på det tidspunkt ikke midler til at købe majs, men 
besluttede alligevel at sige ja til at hjælpe.

Vi sendte derefter et nødråb ud pr. mail. Det har været 
fantastisk at opleve jeres offervilje. Det har rørt os dybt. 
Det er svært at udtrykke med ord, hvor glade og tak�
nemmelige vi er for den opbakning, vi er blevet mødt 
med.

Mirjam og vores team kører i pendulfart med majs. Vi 
dækker i øjeblikket tre områder og når ca. 450 husstan�
de med 20 kg majs pr. husstand hver anden uge.

Desværre ser vi mange børn, som er underernærede. 
Vi besøgte en enlig mor til 6 børn. Hun fødte sidste år 
trillinger, som nu er 10 måneder gamle. Hendes mand 
har været væk siden fødslen. Disse trillinger trængte 
til øjeblikkelig hjælp, hvis de skulle have en chance for 
at overleve. Derfor besluttede vi at sende familien til 
Arusha i en periode. Vi har ansat en dame til at lave 
mad til dem for at sikre, at de får god mad. Maden be�
står hovedsagelig af suppe kogt på oksekød eller høne. 
Deri moser vi kogte kartofler, gulerødder og bananer. 
Alle børnene er vilde med maden og det kan allerede 
ses, at de har fået ny energi og er begyndt at vokse. 
Moderen har igen fået masser af modermælk, så hun 
også kan amme trillingerne. Den ene af trillingerne er 
efterhånden i god stand, men de to andre er 
stadig svage. Allerede på fjerdedagen 
efter de begyndte at få næringsrig 
kost, havde den ene af de to mind�
ste kræfter til at kravle hen til os. Jeg 
måtte græde af glæde.

Vi kom i kontakt med et hospital, som har 
europæiske læger og sygeplejersker 
ansat. De er specialister i at tage sig 
af underernærede børn. Ud over god 
mad havde trillingerne brug for vita�
miner og mineraler, som skal gives 
i meget nøjagtige doser; for store 
doser kan forårsage dø�

den. Sygehuset 
tilbød at betale 
opholdet og al me�
dicinen, så vi kun 
skulle sørge for 
maden til familien. 
To af de tre store 
børn kom også 
med, for så kunne 
de hjælpe mode�
ren med at passe 
de små.

Vi oplever lidt af 
hvert, når vi er ude 
at distribuere majs. 
En ældre, blind 
kvinde, lagde sig 
på knæ foran en af vores medarbejdere og sagde: ”Er 
det jer, som Herren har sendt med mad til os?” Folk er 
så taknemmelige og glade for majsen. Jeg tror, bille�
derne taler for sig selv.

Drengen, som vi skrev om i forrige nyhedsbrev, er ble�
vet så frisk, at han er kommet hjem til familien. Vi sør�
ger for, at de får mad, når vi er ude med nødhjælp. Gud 
er god.

Familien med på arbejde

Det sidste halve år har vi haft en del forskellige gæster 
– bl.a. har Torkilds familie besøgt os. Torkilds storebror, 
Henning, døde for snart 4 år siden, men hans kone og 
deres to børn med deres familier besøgte os i efteråret. 

I december kom hans anden bror, Villy, sammen 
med sin kone, Anne Marie, og hendes lillebror. 
Alle gæsterne var med til at køre nødhjælp til 
masaierne. Det er meget overvældende for gæ�

sterne pludselig at stå midt i al den nød. De op�
lever ved selvsyn, hvor stor fattigdom, der findes. Til 

aftensmaden i vores hjem var der stille omkring bordet. 
De havde fået så meget at tænke på efter alle de 
stærke indtryk.

Villy, Anne Marie og hendes bror blev og fejrede 
jul sammen med os. Den blev holdt hos Mirjam 
og Per, hvor Sarah og Rebekka også var med. Vi 
havde en skøn aften sammen med familien.
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Børnehjem i slummen

I Arushas slum hjælper vi et børnehjem, hvor der bor 7 
børn. Hjælpen består overvejende i indkøb af mad, da 
deres økonomi er meget stram. Selve bygningen har i 
lang tid trængt til at blive vedligeholdt, men der har ikke 
været penge til det. Børnene på hjemmet har bedt me�
get enfoldigt til Gud om at hjælpe, for taget var meget 
utæt og de blev våde, når det regnede.

I januar fik vi besøg af 4 gæster fra København, som 
besøgte børnehjemmet. De syntes, at hjemmet var i 
forfærdelig dårlig stand, så de besluttede at betale for at 
få hele huset renoveret. De reparerede taget og malede 
hele huset indvendigt. Desuden blev der sat nye lofts�
plader op, der hvor de var blevet ødelagt af regnen, og 
alle lofter blev malet. De sponsorerede også to borde 
og 10 stole, så børnene kan sidde ved et bord og spise 
og lave lektier. Nu behøver de ikke sidde på gulvet mere 
og det nyder de virkelig.

Mirjam og Per havde også gæster, som besøgte børne�
hjemmet. De sponsorerede tæpper, puder og myggenet 
til alle sengene. Børnene oplevede, at Gud er trofast – 
at Han hørte deres bønner.
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Vores søn på besøg med sin familie
Vi har i februar haft et dejligt besøg af vores søn, 
Christian, hans kone, Vinni, og deres tre drenge, 
Tobias, Asger og Simon. Tobias, som er 11 år, var  
sammen med sin mor, Vinni, med Mirjam ude og dele 
majs og bibler ud. Mirjam havde købt børnebibler til bør� børnebibler til bør�bibler til bør�
nene, og havde fået lov af skoleinspektøren til at dele 
dem ud på skolen. Tobias fik lov til at hjælpe Mirjam 
med at dele dem ud.

Jeg spurgte Tobias, hvad der havde gjort størst indtryk 
på sådan en tur. Han svarede: ”At de ikke ved, hvad de 
skal spise i morgen og at de er så fattige.” Det kan være 
svært for danske børn at forstå, at alle ikke lever som 
i Danmark, hvor man har overflod af mad. Ja, han har 
virkelig fået noget at fortælle sine klassekammerater på 
Kibæk skole.

Christian, Vinni og børnene støtter en pige på kærlig�ærlig�
hedshjemmet. Det var en stor oplevelse at se Judith, 
som pigen hedder, mødes med de tre drenge. Det var 
nok Tobias, hun faldt mest for, da de er jævnaldrende. 
De blev bedste venner fra det øjeblik, de så hinanden. 

Vi havde 4 timer på hjemmet, hvor vi spiste sammen og 
så blev der leget. Også Christian og Vinni brugte tiden 
med børnene; de spillede bold og legede hele eftermid�
dagen.

Vi havde også en dag på skolen, hvor drengene var 
med ude i klasserne for at opleve en hverdag på en 
afrikansk skole. Da det blev frikvarter om formiddagen, 
tog de små børn Simon ved hånden (de var så glade 
for ham) for at få ham med over til bordet, hvor de fik uji 
(majsvælling). Simon syntes, det smagte godt, og spiste 
det hele, men Tobias og Asger brød sig ikke om det.

Da afskedstimen kom, var det svært for os at sige farvel 
til Christian og hans familie. I lufthavnen holdt Tobias og 
Asger om mig og sagde: ”Farmor, vi kan ikke give slip 
på dig igen!” Det var så rørende. Vi trøstede hinanden 
med, at vi snart kommer til Danmark, og så skal vi ses 
igen.
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Bagamoyo
Der har også været tid til at holde børnekampagner. 
Den sidste var i Bagamoyo, som er en historisk by fra 
slavetiden. Det er havnebyen, hvorfra slaverne blev 
afskibet til bl.a. Amerika og Europa. Byen er 99% mus�
limsk, så der er meget få kristne og meget lidt kristen 
aktivitet.

Vi var meget spændte på, om der overhovedet ville 
komme nogle børn til møderne. Mødepladsen var midt 
i et araberkvarter, og ifølge præsten havde der aldrig 
været holdt en kristen kampagne i byen. Hånden på 
hjertet, så stod ”troens barometer” på lavtryk. Præsten 

opmuntrede os og fortalte, at hele kirken bad og fastede 
under hele kampagnen. Det blev der virkelig også brug 
for, for modstanden var ganske mærkbar.

Vi har et gospelkor, der medvirkede på møderne, og 
de trak mange mennesker til. Og vores store dukke, 
”Kadogo”, som er alle børnenes ven, fik deres frygt til at 
forsvinde, og de kom frem fra deres gemmesteder. Nu 
kunne vi begynde at fortælle evangeliet til børnene, og 
det blev en velsignet kampagne trods mange kampe. Al 
ære til Jesus. Ja, sådan en uge giver mange oplevelser, 
og vi bliver klar over, hvor afhængige vi er af Guds 
hjælp. Kirken i Bagamoyo, som havde inviteret os, ople�
ver nu en god tid med vækst. De har netop døbt 11 nye 
kristne.
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Mødeplan for  
Tabitha og Torkild 

forår og sommer 2018
Dato Tid Sted Kontaktperson
Søndag
22.04.2018

10:00 Betania KirkeCenter
Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande

Bent Ole Sørensen 
2023 0085

Tirsdag
24.04.2018

14:00 Århus Seniorer, CityKirken
Viborgvej 173, 8210 Aarhus V

Frede Rasmussen

Søndag
29.04.2018

10:00 Kristent Center Midt�Vest
Struervej 80, 7500 Holstebro

Vagn Kristiansen
2048 4282

Tirsdag
01.05.2018

19:00 Platanhaven 102
2600 Glostrup

Ann Lis og Johannes Fuchs
3064 7017 / 4051 3447

Onsdag
02.05.2018

11:30 Frokostmøde KKKC
Drejervej 11�21, 2400 KBH NV

Inger Kristiansen 
40182115 ? FB

Torsdag
03.05.2018

10:30 Seniorerne
Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg

Verner Madsen
2623 5907

Torsdag
03.05.2018

19:00 Draaby Kirke, Kirkevej 1, Over Draaby
3630 Jægerspris

Bettina Olsen

Søndag
06.05.2018

Privat gruppe

Fredag
11.05.2018

Bornholm uge 19 Camille West
cwmissionskirken@gmail.com

Søndag
13.05.2018

Bornholm uge 19 Michael Kaarby
michaelkaarby@gmail.com

Onsdag
16.05.2018

10:00 Frokostgruppen, Betania KirkeCenter
Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande

Ingelise
2132 9938

Søndag
20.05.2018

Pinseferie

Tirsdag
22.05.2018

10:00 Seniorerne, Bykirken Vejle
Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle

Tonny Jakobsen
5188 1222

Søndag
27.05.2018

10:30 Herning Frikirke
Møllegade 1B, 7400 Herning

Bent Hald Larsen
2395 6344

Mandag
28.05.2018

Seniorgruppen i Horsens Charles Marcussen
2577 6062

Torsdag
31.05.2018

11:00 Vennetræf i Ålborg Gunda Mortensen
3069 1734

Søndag
03.06.2018

10:30 Grenå Frikirke
Østergade 37, 8500 Grenå

Thomas Carbac
2252 3456

Søndag
10.06.2018

11:06 Frikirken i Multihuset
Hirsevej 9, 6100 Haderslev

Irene Cordes
Raymond Marquardt

Søndag
10.06.2018

19:00 Kristus Kirken i Rødding
Sønderallé 21, 6630 Rødding

Bruno
3082 3117

Tirsdag
12.06.2018

Skjern eller Tarm Misse og Leif Sig Jensen
4198 0947

Søndag
17.06.2018

10:30 Thisted Pinsekirke Bent�Ole Højegaard 
2094 0667

Tirsdag
19.06.2018

Y’s Men’s Club Poul Lomholt og Bjarne Elmholt

Søndag
24.06.2018

10:30 Pinsekirken Esbjerg
Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg

Ole H.D. Madsen
6061 1054
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En ung mors 
dødsfald
Vi har i adskillige år haft 
kontakt med en lærer 
ved navn Joycelin, som 
var sidst i 30’erne. Hun 
var gift og havde fået 
to børn. Desværre var 
manden hende utro, og 
levede sammen med 

andre kvinder. Han smittede hende med aids, og for to 
måneder siden døde hun.

Hun vidste, hvor det bar hen, og havde kun et ønske: 
Når hun døde, ville hun gerne, at hendes børn måtte 
komme ud på vores ”Kærlighedshjem”. Hun ønskede 
ikke, at de skulle vokse op hos deres far, da han aldrig 
havde vist interesse for dem. Det lovede vi denne for�
tvivlede mor, og nu bor de sammen med alle de andre 
børn. De går også på vores skole. Børnene befinder sig 
heldigvis godt på hjemmet, og er glade for at gå i skole. 
Men savnet efter deres mor fylder meget. Det er så 
synd for dem, at de skulle miste hende.

Vi håber, der er nogle, som har lyst til at støtte disse to 
børn med skolepenge. Hvis du ønsker at hjælpe,  kan 
du henvende dig til os på mail for at få flere informatio�
ner. Det koster 250 kr. pr. måned pr. barn.

Vi er snart på vej til Danmark, hvor vi skal tilbringe tre 
måneder. Vi ankommer den 19. april, og rejser tilbage 
til Tanzania den 19. juli. Vi glæder os rigtig meget. Vi 
håber at se så mange af jer som muligt i løbet af som�
meren. Mødeplanen er med i dette nyhedsbrev, så I kan 
se, hvor vi kan træffes J.

Vi ønsker jer Guds fred og på gensyn.
Kærlig hilsen fra Tabitha og Torkild
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