
 Mission blandt

 Børn og Unge i Tanzania 
Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission

Marts 2019



Tag et glas og fyld det op med vand – helt op til ran-
den – og så lidt til. Vandet flyder over. Sådan er det 
med en kristen, der har oplevet Guds velsignelse i sit 
liv. Han/hun har også noget at give til andre. I Joh 7:38 
står der: ”Den, som tror på mig, fra hans indre skal der, 
som skriften har sagt, rinde strømme af levende vand.” 
Jeg tror, at vi lever i en tid, hvor vi har brug for at lade 
os fylde af Guds levende vand, så vi får ny energi til at 
hjælpe andre. Der er så utroligt mange, som har brug 
for en opmuntring og en hjælpende hånd. Der kan vi 
alle være med.

Trillingemoderen

Det er nu godt et år siden, at vi mødte trillingemode-
ren og hendes 7 børn ude hos masaierne. Jeg tror, at I 
husker denne beretning, hvor vi fandt hende, da vi var 
ude at dele majs ud. Vi fik arrangeret, at de kom med 
til Arusha, hvor vi fandt et hjem til dem og gav dem næ-
ringsrig mad. De kom senere på hospitalet, da børnene 
var meget underernærede og måtte have ekstra kost-
tilskud. De var indlagt i en længere periode, og derefter 
overtog myndighederne ansvaret for familien. Vi miste-
de dermed kontakten. 

Nu godt et år efter er Mirjam begyndt at dele baby-
mad ud til små børn fra 6 måneder til 2½ år ude i de-
res landsby, Matale. En af medarbejderne fra Mirjams 
team tog derud et par dage i forvejen for at tilrettelægge 
maduddelingen. Han opsøgte trillingemoderens hytte, 
og fandt hende hos en nabo. Hendes egen hytte var så 
dårlig, at de ikke kunne bo der. Myndighederne havde 
givet hende lidt tømmer og tagplader til en ny hytte. 
Naboerne hjalp hende med at bygge en jordhytte, og 
fik lagt tagplader på. Men der var ingen dør i hytten. 
Dermed var der stor risiko for, at der kunne komme 
slanger, kryb eller andre vilde dyr ind til dem. Da vi 
hørte om deres situation, besluttede vi straks at sende 
penge til en dør. Nu bor moderen og børnene i deres 
egen lille hytte.

Trillingernes situation ser lovende ud. Børnene stortri-
ves og alle løber rundt og leger med hinanden. Vi ved, 
at Gud har hjulpet denne familie, men samtidig vil vi 
gerne sige tak til alle jer, som var med til at støtte denne 
mor, så vi kunne yde akut hjælp. Denne families hver-
dag er fuldstændigt forandret på grund af jeres kærlig-
hed og omsorg.
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I julen havde vi et fantastisk dejligt besøg af mine to 
søstre, Anna og Kamma, samt Kammas mand, Poul 
Ejvind. Torkild fik lyst til at tage dem med på en tur ud til 
masailandsbyen Matale. Det er en dejlig tur også rent 
naturmæssigt, hvor man kan se vilde dyr i naturen. De 
var med til gudstjenesten i den lille lokale kirke søndag 
formiddag. Hvem sad der i kirken med alle sine børn? 
Det gjorde trillingemoderen. Det bedste af alt er, at mo-
deren har givet sit liv til Jesus, og giver HAM æren for at 
trillingerne overlevede.

Min storesøster, Anna, besøgte os for første gang. Hun 
var meget rørt over at se vores arbejde; ikke mindst 
blandt masaierne. Kamma og Poul Ejvind besøgte os 
for tredje gang. Det kan ikke beskrives, hvor skønt det 
var for os at fejre jul og nytår sammen med dem. Det er 
mange år siden, vi sidst gjorde det.

Det blev en uforglemmelig tid for os alle. Vi tænker til-
bage på den med stor taknemmelighed.

Kirkeindvielser

Vi har igen haft en runde med kirkeindvielser. 6 lands-
byer er blevet velsignet med en ny kirke, takket være 
vores tyske ven Friedhelm.

Et af stederne, hvor der var kirkeindvielse, var hos 
Barabaig-stammen. Det er et naturfolk, som tidligere 
var meget frygtet, fordi de var krigeriske. Men ved Guds 
nåde er der mange, som har hørt evangeliet om Jesus 
Kristus og har taget imod Ham som deres frelser. Det 
var så specielt at se disse menneskers store glæde 
over at få en ny kirke.

Torkild var af sted på en børnekampagne i en landsby, 
hvor de havde påbegyndt byggeriet af en kirke, men på 
grund af manglende økonomi havde det stået stille i me-
get lang tid. Han henvendte sig dengang til Friedhelm 
om hjælp, og han besluttede straks at hjælpe med fær-
diggørelsen af kirken. Denne kirke var blandt de 6 kir-
ker, der blev indviet.

Under børnekam-
pagnen så han, 
hvor fattig præ-
stefamilien var. 
Deres tøj var laset 
og slidt, selvom de 
havde taget de-
res bedste tøj på. 
Torkild gav dem en 
gave, så de kunne 
købe tøj og mad. 
Se lige, hvor fine 
de var til indvielsen 
af deres nye kirke.
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Præsten, fra området vi arbejder i, har introduceret os 
til denne dreng, som jeg selv har besluttet at tage med 
til Arusha, da jeg har fundet et børnehospital, der kan 
hjælpe ham med at få rettet benene ud. Det betyder, at 
han kommer til at gå normalt igen, og bliver et ”alminde-
ligt” barn, som løber rundt, og spiller fodbold med sine 
venner, i stedet for bare at sidde passivt og se på. 

Jeg bliver så rørt over at se de børn, der kunne have 
været hjulpet, men ikke får hjælp på grund af fattigdom. 
Prisen er, at de kommer til at leve med et handicap re-
sten af livet. 

Har du lyst til at støtte det arbejde, vi gør for de mindste 
i Guds rige, så kan du sende din gave til: 

Registrerings- og kontonr. 97120741793075, 
mærket ”Bjerres Mission” 
eller via MobilePay 18513

Husk, at der ikke er skattefradrag på MobilePay fra  
januar 2019. 

Tak for jeres omsorg.

Guds rige velsignelse 
Mirjam og Per

Kære venner
Hvor tiden dog flyver af sted, men det er dejligt at kunne 
hjælpe og samtidig se, at det gør en forskel. Jeg fort-
sætter med at køre babymad til børnene i Matale. Det 
er en køretur på ca. 4 timer hver vej og meget af turen 
er på dårlig vej. Vi har kørt Projekt Babymad i 3 måne-
der, og vi er nu i den situation, at der ikke er flere midler 
til at fortsætte. Da vi startede op, fik vi at vide, at der var 
248 børn, der akut havde brug for hjælp, men nu viser 
det sig, at det realistiske tal er nærmere 300 i alderen 6 
måneder til 2½ år. Der er overraskende mange trillinger 
derude, og desværre møder vi også en del syge børn. 
Vi har i en længere periode hjulpet flere børn med læ-
gebehandling, da der ikke findes behandlingsmulighe-
der i masailandet. Det betyder, at de skal til Arusha for 
at få hjælp.

Drengen 
Leyesu er 9 år, 
men som 4-årig 
faldt han og 
slog hovedet, 
og forældrene 
havde ikke mu-
lighed for at få 
ham til læge. 
Da vi mødte 
drengen, var 
der gået fem år, 
hvor han havde 
levet med en 
ubehandlet hjer-
neskade. Det 
var et trist syn. 

Han lignede en, der var fuld. Han kunne ikke stå selv 
(ingen balance), han kunne ikke tale, men bare lave 
lyde og han savlede hele tiden. Efter han har været un-
der behandling, er han begyndt at tale og smile, han er 
mere aktiv, og han savler ikke så meget. Han vil aldrig 
blive som før, men der er sket store fremskridt takket 
være god mad og professional behandling. Vi har fået 
plads til ham i to uger i juni på et behandlingscenter og 
hvis det viser sig, at der sker yderligere fremskridt, skal 
han på endnu et tremåneders ophold i september. Alt 
dette koster penge, og vi har i tro sagt ja til at hjælpe 
ham. Hvis nogle af jer føler for at hjælpe, kan I øremær-
ke pengene ”LEYESU”.
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Nødhjælpen

Vi mangler ord til at udtrykke vores glæde og taknem-
melighed over jeres store opbakning, når det gælder 
indsamlingen til majs. Takket være jeres indsats fik vi 
mulighed for at købe 40 tons majs, inden priserne steg. 
For nylig har vi købt yderligere 9 tons majs til en rimelig 
pris.

Et af de steder, hvor vi delte majs ud, mødte vi en mor 
med sine to børn. Både hun og børnene så meget træt-
te og opgivende ud. Vi kunne tydeligt se, hvordan de fik 
livsmodet tilbage, da de fik en portion majs.

Selv de ældre mænd var lykkelige og glade, og fik en 
god snak om livet. Billederne taler for sig selv. Tak for 
jeres villighed til at hjælpe os med at række ud til de 
mennesker, som er i nød. På grund af jeres hjælp ople-
ver de Guds kærlighed. Deres store smil er et tydeligt 
udtryk for deres taknemmelighed. 

Spisesalen på skolen

Skolen vokser, og elevtallet er nu næsten oppe på 300. 
Det betyder, at spisesalen er blevet for lille. Derfor er 
vi gået i gang med at udvide den. Da skolens grund er 
lille, har vi besluttet at bygge spisesalen i to etager. Det 
gør projektet noget dyrere, da der skal bruges meget 
jern og cement. Desværre er prisen for jern og cement 
steget en del, så det bliver meget dyrere, end vi først 
havde regnet med. Vi mangler stadig gelænder til 1. sal, 
så børnene ikke falder ned, samt tømmer og tag. Vi står 
i et akut behov for hjælp til færdiggørelsen af spisesa-
len.
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Vores datter Dorrit
Den 24. januar blev vi igen 
bedsteforældre. Dorrit og 
Troels Henrik har fået en 
dejlig lille dreng. Han er des-
værre født alt for tidligt; han 
skulle først være komme til 
verden midt i marts. Dorrit 
kunne pludselig ikke mærke 
liv og skyndte sig til lægen, 
som foretog en ultralydsscan-
ning. Det viste sig, at den lille 
dreng havde navlestrengen tre 
gange rundt om halsen. Der 

blev hurtigt foretaget et kejsersnit for at redde ham. Han 
vejede kun 1460 g, og var 44 cm lang. Mor, far og barn 
har det efter omstændighederne godt, og den lille tager 
på. Det er et lille mirakelbarn. Tre uger efter fødslen var 
han oppe på at veje 2070 g.

Volontører

Vi er så privilegerede at have fire unge volontører på 
besøg. Den ene af dem er vores barnebarn Rebekka og 
hendes kæreste Tobias. Rebekka blev færdiguddannet 
som sygeplejerske i januar i år, og få dage efter rejste 
de begge til Tanzania.

De to andre hedder Charlotte og Huemac, og det er ret 
specielt for os at have dem her. De har hørt så meget 
om os, dengang de gik i søndagsskole på Drejervej. 

Derfor har de altid haft en drøm om at komme ud og se 
arbejdet samt være volontører på skolen.

De er alle fire til stor hjælp i arbejdet på skolen. 
Børnene og lærerne er glade for deres hjælp.

I skrivende stund har vi besøg af fire damer, hvoraf de 
tre er fra Skarrild/Kibæk-området. Det glæder os, at vi 
kan vise dem arbejdet. Det er så skønt at få besøg af 
vores venner gennem mange år – ja, nogle af dem ken-
der vi helt tilbage fra dengang, vi boede i Karstoft.
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En fattig præstefamilie

Vi har besøgt en meget fattig præstefamilie. Familien 
har tre børn.

Faderen arbejdede som ung i en guldmine. For ca. 20 
år siden skete der et meget alvorligt uheld. Minen faldt 
sammen, og alle hans kolleger døde. Han var den ene-
ste overlevende. Han sad fastklemt i minen i lang tid, 
inden det lykkedes at grave ham fri. Desværre måtte 
lægerne amputere hans ene ben.

Han bruger krykker, men har meget svært ved at kom-
me rundt. Han fortalte os sit vidnesbyrd om, hvordan 
han følte Guds kald til at blive præst, mens han lå fast-
klemt i mineskakten. Han bruger enhver mulighed til at 
fortælle andre om, hvordan han oplevede Guds beskyt-
telse og englevagt under og efter ulykken.

Men livet er bare svært, da han ikke kan arbejde med 
noget praktisk, og hans kone er arbejdsløs.

De tigger ikke om penge, men de har så hårdt brug for 
hjælp til deres tre drenge. De går i skole og har brug for 
skoleuniformer, sko og bøger. Vi har lavet et overslag 
og er kommet frem til, at alle tre børn kan blive i skolen, 
hvis vi kan hjælpe med 3.000 kr. om året.

Kære trofaste venner!
Vi vil gerne sige jer tusind tak for al jeres opbakning, når 
det gælder støtte til vores arbejde blandt børn og unge 
i Tanzania. Må Gud rigt velsigne jer for jeres villighed til 
at stå sammen med os.

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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