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Vær som den barmhjertige   
   samaritaner

Det er en udfordring til os alle, uanset om vi bor i vores hjemland 
eller i udlandet. Der er så megen nød omkring os; ofte lige udenfor 

vores dør. Der er brug for dig. Begynd i det små. Du kan ikke 
hjælpe alle, men nogle kan du hjælpe. Du vil opleve en glæde og 

velsignelse i dit liv, når du hjælper en, der har et behov. 

Bed Gud åbne dine øjne og vise dig, hvor du skal hjælpe. Gå ikke 
forbi, når du har en anledning til at hjælpe et menneske, og sig aldrig 
”Jeg duer ikke”. Der er brug for netop din indsats, Herren har brug for 

dig. I Guds kraft kan du udrette mere, end du aner.

(Lukas 10:33-35)



Kære elskede venner!

Vi er kommet godt tilbage til Tanzania efter tre fan-
tastiske måneder i Danmark. Vi nød vores ophold i 
Danmark, hvor vi også nåede at holde 25 foredrag i 
forskellige kirker, foreninger og husmenigheder.

Et af højdepunkterne blev et frokostmøde i Betania 
Kirkecenter, Blåhøj, hvor Missionsforbundets senior-
gruppe fra Grindsted også var inviteret. Vi blev budt vel-
kommen af 3xF Musikanterne, som gav os en velkomst 
uden lige. De stod i forhallen og spillede de gode gamle 
vækkelsessange, såsom ”O store Gud” og ”Han har 
åbnet perleporten”. Vi blev så rørt over den varme mod-
tagelse. Det var let at fortælle om arbejdet i Tanzania, 

for alle var interesserede i at høre, hvad Gud gør blandt 
børnene. 

Til vores store overraskelse blev der til sidst budt på 
frokost med fantastisk flot smørrebrød og efterfølgende 
kaffe med lækker lagkage til. Ingen havde travlt med 
at komme hjem. Det blev en uforglemmelig dag for os, 
hvor vi fik snakket med mange af vennerne. Vi elsker 
vores kirke i Blåhøj, som altid bakker os 100 % op i alle 
aspekter af arbejdet.

Vores turné rundt i Danmark blev en stor opmuntring 
for os og vi vil gerne sige jer alle tusind tak for, hvordan 
I tog imod os. Det varmer langt ind i hjertet og giver os 
fornyet styrke til at fortsætte arbejdet her i Tanzania. 
Det er en stor glæde for os, at I vil stå sammen med os 
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i arbejdet. Uden jer er vi ingenting. Takket være jeres 
støtte og hjælp kan vi nå endnu længere ud.

Vi fik også noget af en velkomst i Tanzania. Vores med-
arbejdere bryder sig ikke om, når vi rejser. De siger, at 
de oplevede de tre måneder som tre år.

Vi ankom til vores hjem sent om 
aftenen. Inde i huset var der lys, 
og det undrede os. Hvem sad der-
inde?  Det gjorde Mirjam og hen-
des piger, Rebekka og Sarah, samt 
en ven. De havde lavet kaffe, så vi 
kunne hygge. Ikke nok med det, de 
havde også taget dynerne med, så 
de kunne overnatte. Så kunne vi 
fortsætte snakken næste morgen 
over morgenkaffen.

Næste morgen stod alle medarbej-
derne på trappen udenfor huset for 
at byde os velkommen hjem. De 
overraskede os med en kæmpe-
stor blomsterdekoration. De invite-
rede os til festmiddag kl. 13, som 

pigerne i huset stod for. Der blev festet og snakket; det 
var virkelig en kærlig velkomst. 

Vi takker Gud for, at alt var i den fineste orden. Det er 
en stor glæde og stolthed for os at have sådanne trofa-
ste medarbejdere.
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En stor sorg blev vendt til glæde
Medens vi var i Danmark var vores byggeteam ude at 
bygge et hus til præsten og hans familie, som mistede 
deres hus og to børn i en brand. Jeg er sikker på, at I 
husker denne meget triste beretning. Vores team flyt-

tede derud og boede i telte. De fik en kok med til at stå 
for maden, så ingen skulle blive syge og så de kunne få 
mad til tiden.

De arbejdede fra solen stod op og til den gik ned, kun 
afbrudt af spisetiderne. Huset er nu færdigt og den lille 
præstefamilie er flyttet ind. Præsten ringede til os, efter 
vi var kommet tilbage, for at sige tak på vegne af sin 
familie. Han sagde, at det hele virkede som en drøm. 
De havde aldrig før haft et hus, bygget af rigtige sten og 
med cementgulv.

Vi har lovet familien at bringe en hjertevarm tak til alle 
jer, der har givet penge til dette hus. Præsten græd i 
telefonen og sagde: ”Vi har ikke noget, vi kan betale 
tilbage med, men vi folder vore hænder, takker Jesus 
og beder Ham om at velsigne enhver, som har givet til 
dette hus.” Kære venner, tag imod hans hilsen.

Denne familie er ekstremt fattige. De mistede alt deres 
indbo i branden. De havde ikke engang en seng at sove 
i. Da de flyttede ind i det nye hus, gav vi dem en dob-
beltseng. En fra byggeteamet blev så rørt, da han så, 
hvor fattige de var, at han kørte sin gamle sofagruppe, 
som han ikke længere havde brug for, ud til dem. En 
anden af vores medarbejdere gav dem de penge, han 
havde tilbage i sin pung. Det er godt at opleve, at man 
bliver velsignet ved at hjælpe andre.
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En solstrålehistorie
En ung gut ved navn Kelvin har sendt os en e-mail, som 
har rørt os meget. For mange år siden hjalp vi ham med 
at komme i skole, og derefter havde vi faktisk glemt alt 
om ham. Han var alene med sin mor, dengang vi be-
søgte dem for år tilbage, og de var ekstremt fattige. Nu 
skrev han for at takke os, fordi vi ville sende en fattig 
dreng som ham i skole. Da han var færdig med 7. klas-
se var han så dygtig, at han fik et stipendium til at tage 
en studentereksamen og senere læste han videre på 
universitetet. Han skrev, at nu til efteråret 2016 er han 
færdig med sin uddannelse som ingeniør. Ih, hvor blev 
vi glade for af få den e-mail. Han takkede for kristen-
domstimerne, som Tabitha havde holdt på skolen hver 
uge; for det, han lærte der, havde fulgt ham lige siden. 
Det nytter at give børnene en uddannelse.

Kort tid efter vi kom tilbage, fik vi besøg af en ung pige 
ved navn Neema, der kom for at sige tak. Hun er opvok-
set hos en af vores piger i huset, da hun måtte fjernes 
fra hjemmet. Vores pige i huset havde sådan en nød for 
hende og spurgte os dengang, om vi ville hjælpe Neema 
med at komme i skole. Hun er nu færdig med en univer-
sitetsuddannelse og klar til at komme i arbejde.

For os er det så stort at se, når det lykkes for de fattige 
børn at få en god uddannelse, få et lønnet job og på 
den måde være med til at hjælpe deres egen familie. 
Det lønner sig virkelig at hjælpe.

Vi kan selvfølgelig ikke hjælpe alle, men de, som får 
hjælp, har en bedre mulighed for at komme videre med 
livet. Derfor er vi meget taknemmelige til jer, som hjæl-
per os med at sponsorere børnene. 

Fremtidens solstråler

Der er altid mange udfordringer i vores arbejde. 
Forleden kom en mand til vores dør med to masaibørn. 
Vi kendte ingen af dem, men da vi så børnene, kunne 

vi se, at de trængte til hjælp. Den 
yngste var en dreng og vi lagde 
mærke til, at hans øjne var ildrøde 
og så forfærdelige ud. Vi sendte 
ham straks til lægen, og det viste 
sig at være i sidste øjeblik. Da han 
havde behandlet drengens øjne, 
sagde lægen: ”I er kommet i sid-
ste sekund. Hvis I havde ventet ret 
meget længere, ville han sandsyn-
ligvis være blevet blind.” 

Vi fandt ud af, at børnenes mor 
døde for to år siden. Deres far er 
dranker og forsvundet fra jordens 
overflade. De to børn bliver pas-
set af en storesøster, der er først 
i 20’erne. Hun er gangbesværet, 
men går ud som daglejer for at 
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tjene til føden. Der er marker, hvor der bliver dyrket en 
form for hash, i området, hvor hun bor. Der går hun og 
plukker, når det er sæson for det, og tjener under 10 
kr. om dagen, selvom hun arbejder fra tidlig morgen til 
aften. 

De tre søskende bor hos deres bedsteforældre, som er 
meget gamle og nedslidte. Deres bedstefar er en druk-
kenbolt. Når han er fuld, smider han børnene ud, så 
de må sove under åben himmel, indtil bedstefar bliver 
ædru.

Bedstefaderen vil have den ældste bortgiftet, så han 
kan få nogle penge for hende. Men pigen vil ikke giftes, 
for hvem skal så tage sig af hendes søskende, som 
hun føler stor omsorg for? Den store pige, Zawadi, går 
i 7. klasse og vil så gerne fortsætte i secondary school 
(8. og 9. klasse). Hendes lærer siger, at hun er dygtig 
og sagtens kan klare skolen. Drengen, Baraka, går i 
5. klasse. Efter han har været til øjenlæge og er blevet 
rask, klarer han sig fint i skolen. 

Torkild og nogle af vores folk kørte derud for at besøge 
dem. Torkild havde taget to sække majs med ud til de-

res bedstemor. Bedstemoderen græd af glæde, for de 
havde næsten ingen mad tilbage. Mens de stod uden 
for hytten, tog hun spontant Torkilds hænder og gik i 
gang med at bede til Jesus for at sige ham tak (det viste 
sig, at hun var kristen). Hun kunne kun det lokale sprog 
”Kimasai”, som Torkild ikke forstod. Men vores folk, som 
var med, er selv masaier, så de oversatte for ham. Hun 
sagde bl.a. ”I dag har jeg set Gud igennem vores gæ-
ster”. 

Hvis der er nogle, som gerne vil være med til at hjælpe 
disse to børn, Zawadi, som betyder en gave, og Baraka, 
som betyder velsignelse, så vil vi blive meget glade og 
taknemmelige. For 500 kr. om måneden har vi mulig-For 500 kr. om måneden har vi mulig-
hed for at hjælpe dem begge og få pigen i secondary 
school.

Skolen

De små elever fra børnehaveklassen til og med 2. klas-
se har været på skoleudflugt til dyreparken Tarengire. 
Denne dyrepark kaldes elefanternes land, og de så 
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hundredvis af elefanter, samt mange andre dyr. Det blev 
en fantastisk oplevelse for dem. Skolen havde forberedt 
en lille madpakke, der bestod af en pose med chips og 
kylling, samt en sodavand til hvert af børnene. Det var 
en festdag for dem. De var også en tur i slangeparken, 
hvor der er rigtig mange forskellige slanger. Nogle var så 
modige, at de fik en om halsen. Andre fik en ridetur på 
en kamel. Det blev en uforglemmelig dag for de små. De 
store elever skal af sted senere på året.

I slutningen af august tager Torkild, Friedhelm og Resti 
på en turné, hvor de skal indvie 7 kirker i området om-
kring Singida.

Vi ønsker alle jer, kære læsere, alt godt. Må Herren 
være med jer i alt, hvad I foretager jer. Tusind tak for 
jeres omsorg, forbøn og støtte til arbejdet.

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.


