
og unge i Tanzania
Mission blandt børn 

Efter tre dejlige måneder i Danmark er vi igen til-

bage i arbejdet i Tanzania.  Vi har besøgt menighe-

der, søndagsskoler, private grupper og skoler. Alt i 

alt besøgte vi 25 steder rundt i hele landet. 

Tak, kære venner, fordi I tog så godt imod os. Vi 

oplevede virkelig, at vi ikke er glemt.  

Vi fik nyt mod, da vi mærkede den store opbak-

ning vi har, når det gælder arbejdet blandt børn og 

unge i Tanzania.

 Vi ønsker jer alle Guds fred. 

Tabitha og Torkild Jensen

NYHEDSBREV AUGUST 2008



Kære elskede venner!
Efter tre dejlige måneder i Danmark er vi igen 

tilbage i arbejdet i Tanzania. Vi har virkelig nydt 

tiden i Danmark. Tænk, at vi skulle få lov til at 

opleve sådan en dejlig sommer. Næsten alle dage 

bød på solskin, mens vi var hjemme. Det har væ-

ret meget berigende for os at være sammen med 

vores børn, svigerdatter og lille barnebarn Tobias. 

Han løber omkring og er en rigtig charmetrold, 

som vi kom til at elske højt. 

 

Vi var så privilegerede, at nogle af vore nære ven-

ner lånte os deres ferielejlighed nærved Løkken, 

hvor vi kunne holde en uges ferie sammen med 

vore børn. Denne uge blev afslutningen på vores 

ferie i Danmark. Det er det skønneste: at være 

sammen med ens kære. Al den tid vi var hjemme, 

boede vi hos Torkilds far, som snart fylder 93 år. 

Han er så åndsfrisk; det er en stor gave fra Herren. 

Vi nød godt af hans store gæstfrihed og samtidig 

stillede han sin bil til rådighed for os. 

 

Vi har besøgt menigheder, søndagsskoler, private 

grupper og skoler. Alt i alt besøgte vi 25 steder 

rundt i hele landet. Tak, kære venner, fordi I tog så 

godt imod os. Vi oplevede virkelig, at vi ikke er  

glemt. Og vi fik nyt mod, da vi mærkede den store 

opbakning vi har, når det gælder arbejdet blandt 

børn og unge i Tanzania. 

17 piger på Secondary skole
I Danmark fortalte vi om en efterskole i Arusha 

(Secondary skole), hvor flere af pigerne fortsætter, 

efter de afslutter 7. klasse på vores egen skole. 

Det hele startede med to af vore piger, Rohda og 

Lillian, som er tvillinger. Dem har vi hjulpet lige 

siden de var små. De var de første, der kom på 

denne efterskole og de to besluttede at have en 

andagtsstund hver morgen, inden de gik i skole. 
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”Det er det skønneste: at være sammen 
med ens kære.” 



I januar 2008 kom der endnu en flok elever fra 

vores skole til efterskolen. Der var efterhånden 

en del, der samledes til bøn, og de startede en 

lovsangsgruppe, hvor de elever, som har lyst, kan 

være med. Pigerne fandt nemlig hurtigt ud af, at 

hvis de startede dagen med lovsang og bøn, så 

gik det hele meget nemmere i skolen. 

En morgen under lovsangen, hvor den lille flok 

var samlet som sædvanligt, skete der det forunder-

lige, at Guds ånd faldt. En af dem begyndte at tale 

et helt nyt sprog, som ingen forstod (kun Herren 

selv). Dette gav pigerne frimodighed. På sovesalen 

var der en pige, som var meget syg og ikke kunne 

følge undervisningen. En af pigerne i gruppen 

sagde til de andre, ”Kom, vi går ned og lægger 

hænderne på hende, så vil Jesus gøre hende rask.” 

Pigerne gik i tro, lagde hænderne på hende, og pi-

gen oplevede, at Gud rørte ved hende og hun stod 

op og gik i skole. Dette blev et stort vidnesbyrd for 

mange på skolen.

Jeg, Tabitha, har netop besøgt disse piger. Tænk, 

medens vi har været i Danmark, har de bedt med 

7 andre piger til frelse. Er Gud ikke god?! En af de 

piger, som er blevet frelst, kommer fra et mus-

limsk hjem. Hendes far døde for nogle år siden af 

hjertestop. Moderen er alene og kæmper hårdt for 

at klare dagligdagen med 3 børn. Denne pige har 

gået på vores skole og vi har støttet hende gen-

nem alle årene. Derfor blev jeg virkelig glad for at 

høre om det, der var sket hende.

Vi ser det som en lille vækkelse blandt disse børn. 

Derfor besluttede jeg at besøge dem og opmuntre 

dem til at stå sammen og forsætte deres lovsang 

hver morgen. Pigerne blev meget glade for at se 

mig og de kom løbende for at omfavne mig. En af 

pigerne var så begejstret, at hun nær havde klemt 

luften ud af mig, men det var så skønt at se dem. 

Det glæder os meget, at det er piger fra vores sko-

le, som er initiativtagere til alt dette. 
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”En morgen under lovsangen, hvor den lille flok var samlet, skete der det forunderlige, at 
Guds ånd faldt. En af dem begyndte at tale et helt nyt sprog.”



Et lille barns tro
En mor kom for at besøge os. Hun fortalte os om, 

hvor syg og svag hun havde været. Men som hun 

sagde: ”Takket være min lille drengs tro på Jesus 

er jeg igen rask!”  I Tanzania er det som alle an-

dre steder blevet så moderne med mobiltelefon. 

Denne lille dreng havde åbenbart lagt mærke til, 

hvordan folk går og snakker i telefon. Dog har fa-

milien ikke selv en, men børn er tit meget enfol-

dige og impulsive.  

 

Denne lille dreng tog en dåse og satte den op til 

øret og så sagde han: ”Kære Jesus, jeg ved du kan 

høre mig og jeg vil gerne bede dig om at hjælpe 

min mor, som er så syg. Jesus, vil du ikke nok 

gøre hende rask, så hun kan stå op og lave mad 

til os igen. Farvel Jesus. 

  

Moderen græd, da hun fortalte om sin lille drengs 

tro, for hun følte sig rask nok til at stå op og lave 

mad og har ikke været syg siden. Ja, vi må blive 

som børn, som Bibelen fortæller os. For børnene 

tror på, at de får bønnesvar, ligesom denne dreng 

oplevede det.  

Mirjam og Per
Vi er bare så glade, fordi vi har Mirjam og Per 

og pigerne herude. De stortrives. Pigerne bliver 

store. 

En dag vi kom derud var Rebekka på knap 13 år 

helt sort af olie. ”Hvad har hun gang i?” tænkte 

vi. Jo, hun havde besøg af en skolekammerat, 

som havde fået en brugt motorcykel, og den 

skulle fikses op og gøres klar til brug og det gik 

Rebekka meget op i at hjælpe med. Derefter 

skulle motorcyklen prøvekøres og jeg troede, det 

var Per, som kørte den, men nej, det var Rebekka. 

Man kan vist roligt sige, at hun er en pige med 

ben i næsen.

Gæstehus
Mirjam og Per er til stor hjælp for os i missions-

arbejdet, ikke mindst når der kommer teams på 

besøg fra Danmark. Mirjam sagde en dag: ”Mor 

og far, hvor ville jeg ønske, vi havde et gæstehus 

med toilet, bad og køkken, så vi kunne have de 

unge mennesker boende og dermed aflaste jer.”

 Vi syntes, det var en rigtig god idé, da de stadig 

er unge og har stor erfaring med at tilrettelægge 

ture for teams, der kommer til Tanzania. Derfor 

vil vi gerne bakke dem op i deres initiativ og 

samtidig har vi lyst til at nævne, at hvis der er 

nogen, der vil være med til at støtte dette byg-

geri økonomisk, så kan pengene øremærkes 

”Gæstehus”. 

Det første team kommer på besøg i februar/ marts 

2009. Det bliver omkring 24 unge fra PVE, der 

gerne vil opleve hverdagen på missionsmarken. 

De får mulighed for at være med på børnekam-

pagne og skoleevangelisering, samt deltage i un-

dervisningen på vores skole.
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”Vi er bare så glade, fordi vi har Mirjam og 
Per og pigerne herude.”



Denne Congo-familie har vi hjulpet igennem en 

årrække med penge til at sende deres 4 børn i 

skole. Alle børnene har gået på vores skole. Vi 

besøgte dem for at se og høre om deres liv og 

fremtid.  

De har købt en grund langt inde i en bananplan-

tage, hvor de er ved at bygge et lille hus. Manden 

er præst og konen er en fantastisk syerske og un-

derviser andre kvinder i at sy. 

 

Familien var samlet i stuen med undtagelse af 

deres ældste datter, som går på kostskole. Vi sad 

og nød deres velsmagende te, og mærkede en 

livsglæde og fred, som stod i kontrast til de gru-

somme ting, de har været igennem. De oplevede 

mange forfærdelige ting i deres hjemland, Congo, 

inden de flygtede til Tanzania. 

Konen fortæller under tårer om den forfærdelige 

dag, hun var på torvet i byen, hvor de boede i 

Congo: ”Pludselig kom der nogle flyvemaski-

ner og der blev smidt noget ned, der lignede 

store flasker. Ingen anede uråd, så vi kiggede 

alle begejstret for at se, hvad det var for et show. 

Begejstringen blev hurtigt vendt til frygt, skrig og 

rædselsscener. Det var bomber, der blev smidt, 

som ødelagde store områder og snart lignede 

hele torvet en krigsmark. Der døde mange men-

nesker i løbet af kort tid. De lå spredt omkring 

mig. Selv reddede jeg livet på mirakuløs vis.” 

Asiza (som konen hedder) skyndte sig hjem 

til sin mand og små børn, som til alt held var 

uskadte. Regeringssoldaterne invaderede byen 

og skød bare løs på tilfældige folk. På grund af 

krigen besluttede familien sig hurtigt til at flygte 

til Tanzania. Asiza var på daværende tidspunkt 

højgravid med deres 3. barn, som blev født på 

skibet, medens de var undervejs til Tanzania. 

 

Vi har hjulpet dem med at bygge en lille kirke, 

så de har et sted at samles til gudstjeneste. Deres 

nystartede menighed vokser støt, hvilket vi alle 

takker Herren for. 
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”Familien var samlet i stuen med undtagelse af deres ældste datter, som går på kostskole.” 

Flygtninge fra Congo får hjælp



Vi føler os så velsignet, når vi har midler til rådig-

hed, så vi kan gå ind og hjælpe de mennesker, 

som har det så svært økonomisk. Denne familie 

mistede alt, hvad de ejede under deres flugt, og 

kom til Tanzania kun med det tøj, de havde på. 

Derfor føler vi en meget stor trang til at sige en 

speciel tak til alle jer, som så trofast støtter vores 

arbejde og derved gør det muligt for os at hjælpe 

mennesker i nød. Må Jesus rigt velsigne og lønne 

jer tilbage for jeres store offervilje. 

 

Vi ønsker bare at være lydhøre over for Herrens 

røst, så vi ved Hans hjælp kan række ud der, hvor 

nøden trænger sig hårdest på. 

Kirkeindvielse i Masailandet
Vi har også den store glæde at kunne fortælle jer, 

at kirkebyggeriet i Masailandet er færdigt. Lige 

inden vi rejste til Danmark var vi til kirkeindvi-

else, hvilket blev en dejlig og velsignet dag. Der 

var mødt rigtig mange masaier op og kirken blev 

hurtigt stopfyldt. For at vi kunne være i kirken, 

måtte børnene desværre blive udenfor, hvor nog-

le søndagsskolelærere så underviste dem. Der var 

næsten lige så mange børn som voksne. 

Tak til alle jer, som har været med til at støtte  

dette kirkebyggeri, må Jesus rigt velsigne jer.

 

Vi har fået nye medarbejdere, som hedder Lucy 

og Wilson. De er åndeligt modne og er en rigtig 

god hjælp i arbejdet. Lucy og Wilson bor i ud-

kanten af Dar Es Salaam, hvor der ikke er nogen 

pinsekirke. 

Dar Es Salaam er en storby med 5 millioner men-

nesker. Området er meget tæt befolket og største-

delen af befolkningen er muslimer. På en miraku-

løs måde har Lucy og Wilson fået en stor grund i 

et område, hvor der også er mange uddannelses-

centre med mange unge studerende. 

 

Vi har bedt meget over denne sag og vi føler, at ti-

den er inde til at gøre noget i denne forstad til Dar 

Es Salaam. Så vi har besluttet at hjælpe dem i gang 

med et kirkeprojekt. 

  

Det første spadestik er taget og vi beder om jeres 

forbøn, så byggeriet må lykkes. Lucy og Wilson 

har en husmenighed i området, hvor de samler 

omkring 40 personer i et privat hjem. Stedet er 

allerede alt for småt, så derfor ser de frem til en 

større bygning at samles i.
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”Der var mødt rigtig mange masaier op og 
kirken blev hurtigt stopfyldt.”

”Vores nye medarbejdere, Lucy og Wilson.”

Lucy og Wilson



Containere
Medens vi var i Danmark var vi ikke kun på mø-

derejse, men havde også travlt med at pakke con-

tainere, som vi fik sponsoreret af Mellemfolkeligt 

Samvirke. Det blev til ikke mindre end to con-

tainere, der blev fyldt med computere, hospitals-

udstyr, skoleborde, stole, symaskiner og meget 

andet.

Vi er så taknemmelige til vores venner, Berrit og 

Enok, der troligt aften efter aften har stået ved vo-

res side for at hjælpe os. Der blev også tid til hyg-

gelige stunder, samtidig med at vi arbejdede.

Vi er glade for at være tilbage i arbejdet igen og 

beder om, at Gud vil give os kræfter til at fort-

sætte. Børnekampagnerne rundt i de muslimske 

landsbyer ligger os meget på hjerte. Det er det 

vitale for os at forkynde evangeliet. Samtidig vil vi 

også så vidt muligt være med til at bygge kirker og 

yde økonomisk hjælp til de familier, der af en eller 

anden årsag er kørt fast.

Kirken i slummen
Børnehaveklassen i slummen vokser og vokser, si-

den de har fået den nye kirkebygning. De startede 

med at have 45 børn i den gamle trækirke.

Nu har de 87 børn og nye kommer til hele tiden, 

så de bliver nødt til at sige nej til nye børn. Nogle 

har sendt penge til nye skoleuniformer, således 

at alle eleverne nu er klædt ens i fine uniformer. 

Ingen kan dermed se, hvilke børn der kommer 

fra meget fattige hjem, så det er en rigtig god idé 

med skoleuniformer. Børnene sang for os, og før 

de gik hjem, fik de en kop varm majsvælling.

På trods af at kirken ligger i et muslimsk område, 

er medlemstallet vokset støt. I løbet af kort tid er 

medlemstallet steget fra knap 40 til omkring 80, 

der kommer trofast til gudstjenesterne. Ja, Gud er 

god og har stadfæstet for os, at det var Hans vilje, 

at de fik en ny kirke.
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”Vi havde travlt med at pakke containere, 
sponsoreret af Mellemfolkeligt Samvirke.”

”Børnehaveklassen i slummen vokser. De 
startede med 45 børn. Nu har de 87 børn.”



Lys og mørke kan ikke  
forenes
På børnemøderne har vi for nylig oplevet noget, 

som vi aldrig før har oplevet. Mange afrikanere, 

både voksne og børn, går rundt med amuletter, 

fordi de tror, at disse amuletter vil beskytte dem 

mod de onde ånder. 

De tager amuletterne med hen til trolddoktoren 

for at han skal give sin ”velsignelse”, så de kan 

sikre bæreren mod åndsmagter. Det er meget dyrt 

at aflægge trolddoktoren et besøg og ofte giver 

folk det sidste, de ejer og har, for at købe disse 

amuletter.

Vi ved, at kun Jesus kan bryde disse åndsmagter og 

løse folk fra deres overtro. Derfor er noget af det 

første, der sker, når de møder Jesus, at de kaster 

disse amuletter væk, for mørke og lys kan ikke 

forenes. 

På en af vore børnekampagner oplevede vi dette 

helt konkret. Efter børnemødet kom nogle voksne 

uopfordret frem med deres amuletter og smed dem 

op på platformen, for de ønskede at blive sat fri fra 

disse åndsmagter og følge Jesus. Det var en meget 

stor oplevelse for os at se, hvorledes Guds levende 

ord virker i menneskers hjerter, når ordet bliver 

forkyndt.

Betania Kirkecenters Ydre Mission

Blåhøj Stationsvej 27

7330 Brande

Danmark

Bladet videresendes ikke, men tilbagesendes 

med oplysning om adresseændring

Hvis du har lyst til at læse mere, så besøg vores hjem-

meside www.mission-tanzania.dk 

Nye regler for skattekvitteringer fra 2008

Fra januar 2008 kræver SKAT, at vi som beløbsmodtager 

skal indberette CPR-nr. på alle indbetalte beløb for 2008 for 

den enkelte giver. Dermed vil beløbet automatisk fremgå 

af selvangivelsen, som skal afleveres i foråret 2009.

I bedes venligst opgive jeres CPR-nr. ved indbetalingen 

eller direkte til kassereren pr. mail, telefon eller brev, 

så jeres indbetaling kan blive registreret korrekt overfor 

SKAT. Fra 2008 er det nemlig en betingelse for at få skat-

tefradrag.

Hvis I giver som ægtefæller, er det vigtigt, at det frem-

går, hvem der skal have fradraget eller hvordan det skal 

fordeles. Husk begge CPR-numre, hvis det skal fordeles 

mellem begge ægtefæller.

Fra januar 2007 ændredes skattelovens § 8a således, at 

beløbet for fradragsberettigede gaver (det, der i mange 

år var kr. 5.500) er steget til kr. 14.100 pr. person. I 2008 

stiger beløbet til kr. 14.500,- pr. person.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du 

rette henvendelse til missionskasserer Willy Højgård - 

tlf. 75 35 30 58.

”Efter børnemødet kom nogle voksne uop-
fordret frem.”




