
Sølvbryllup og andet nyt fra Arusha: 

I juli måned fejrede Per og mig vores sølvbryllup her i Arusha med 

venner og familie fra Danmark. Det var en kæmpe oplevelse for os at 

fejre dagen på almindelig dansk facon i haven, med morgensang til 

frokost. Stor internation fest om aftenen, hvor vores lokale venner 

også var med.  At blive fejret på rigtig masai vis, vare mere bryllup end 

sølvbryllup og ikke mindst en skøn feste med vores lokale 

medarbejdere 

hjemme i haven.  

Det meste specielle var nok da vi var i Masai land for at vise 

gæsterne vores arbejde derude havde de sagt vi skulle holde en lille 

fest. Men hvad vi ikke var klar over var at vi (Per og mig) blev trukket 

til side for at skulle klædes om og så kom Per med masai mændende 

for at hente mig i hytten og derefter fulgte kvinderne mig ud til de 

ventende mænd. Vi blev 

så sammen fulgt på 

flotteste masai stil over til selv festen. Ja vi lignede en konge og dronning så 

smukt var vi klædt ud og de havde lavet det hele så flot, det var virkelig en 

fest vi aldrig vil glemme. Nu er vi ægte 

masaier.  

Det er blevet til uforglemmelige minder 

for os og vi er så lykkelige for det 

lykkedes os at fejre det her i Tanzania og 

samtidig give folk et indblik i vores liv, færden og arbejde. Tak til alle som kom helt 

herud men også til jer der sendte hilsner, gaver og kærlige ord og tanker det har 

virkelig betydet meget for os. 

Men der er også sket andet end bare fest og farver. Inden gæsterne ankom holdt vi 

kirke ude ved os, hele værkstedet blevet gjort rent og lavet om og så var det Per der 

skulle dele ordet, og det gjorde han 

fantastiskt ved brug af en motor og 

noget værksted. Han delte om ”the body of Christ”.  

 

Og så har vi den 

skønne nyhed at 

fortælle jer at Per 

har fået hans permit 

så nu kan vi få lov til 

at blive her 2 år 

mere! Gud er bare 

så god. Vi er meget taknemlig tak til alle som har bedt for at 

den måtte komme igennem. Nu er det så min tur til at søge så i 

må meget gerne huske at bede for mit permit også må blive godkendt så vi kan blive her sammen og fortsætte vores 

arbejde. 

 



 

Lille Peter som vi har hjulpet sammen med jer skal have en brokoperation 

men lægerne mente han var for lille og ville se tiden an, så vi har fået en ny tid 

til ham i 2020 hvor han så skal komme tilbage og forhåbentlig have sin 

operation. Tak at i vil huske Peter i jeres bønner også. 

Derudover har vi fået installeret en 

spildolie brænder hos Jastin. Jastin 

står for det hjem hvor vores masai 

børn kommer og bor når de er i 

Arusha i behandling og det er ikke 

godt, at de kære små kommer i koldt 

bad, så nu har de fået et fint system 

hvor de kan varme varmt vand og 

han er meget lykkelig og siger 

børnene er LYKKELIGE over det 

varme vand. Vi vil gerne spørge om 

nogen har lyst til at hjælpe med at 

donere dette simple system til nogle 

af de andre hjem vi har som har brug for varmt vand til deres små børn de har i 

pleje for os? Et fritstående system koster1800kr inkl. installation. Man kan 

markere sin gave med WOW HEATER. 

En af vores gæster havde blodtryks apparater med herud.  vi har allerede 

været en tur i Matale så både Matale A+B klinikkerne har fået et. De blev 

meget glade for gaven og den kommer til at være en stor hjælp i deres 

daglige arbejde da de jo ikke har meget at gøre med ude i de små lokale 

klinikker. Det er så dejligt når man kan hjælpe! 

Til slut vil jeg fortælle om Leyesu, ham kan i måske huske jeg har skrevet 

om før. Da han var lille faldt han og slog sit hoved men kom aldrig i 

behandling. Nu som 10-årig fandt vi ham, han kunne intet selv, lå og 

savlede og lavede dyre lyde. Men tak til jer har han nu fået hjælp og er 

blevet en glad dreng, han kan løbe rundt nu og griner hele tiden, han savler ikke mere og er begyndt at tale. Det går så 

godt at han skal begynde i skole, Gud er så god. Men desværre da han kom ind til os igen til 

check up, for at se om hans medicin virker godt nok, var han meget syg, man kunne ikke 

komme i kontakt med ham og han var helt svag kunne ikke bevæge sig selv. Vi spurgte 

moderen hvad der var galt for han blev indlagt. Hun fortalte at de INGEN mad har hjemme 

for de har ikke fået regn, så hun hvade alligevel givet ham hans medicin, men den må han jo 

kun få med mad, så derfor var han blevet så syg. Hvor er det svært at høre om disse 

historier. Drengen er fra Matale A og de har længe søgt om at vi kan hjæple dem med maj.  

Er der nogen af jer der har lyst til at hjælpe folket i Matale A og B med at få majs? Så kan i 

støtte på følgende måde: Reg.nr. og konto nr. 97120741793075 mærket ”Bjerres Mission” 

eller via mobile pay på: MobilePay 18513 du får kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er 

oplyst. Mærket MAJS.   

Guds rige velsignelse til jer og tak for støtte og forbøn for det arbejde vi står midt i sammen med 

jer 

Per og Mirjam 


