
og unge i Tanzania
Mission blandt børn 

”Nej, en god og ægte måde at tjene Gud, vores Far, 

på er, at tage sig af forældreløse børn og fattige 

enker…” 

     Jakob 1;27 

Vi ønsker jer alle Guds fred. 

Tabitha og Torkild Jensen
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Kære elskede venner!
Jeg, Tabitha, ved ikke, hvorfor det er gået som det 

er. Men jeg ved, at Herren har alle ting under kon-

trol og det sætter jeg min lid til.

Jeg har desværre fået et tilbagefald mht. min ryg 

og bliver nødt til at indskrænke de aktiviteter, der 

indebærer kørsel på de dårlige veje. Derfor har jeg 

besluttet, at jeg ingen steder kører i en periode, 

hverken ud på skolen eller ud at besøge Mirjam og 

Per samt deres to dejlige piger. Det bliver et stort 

savn for mig, så tak, om I vil bede for mig, at jeg 

igen må blive stærk og mobil.

Jeg har været så glad, for jeg har haft 4 gode år 

uden smerter i ryggen efter min sidste operation 

for en diskusprolaps. Derfor troede jeg, at tingene 

var normale og blev mere og mere frimodig, når 

det gælder at køre bil. Men når jeg nu ikke kan 

komme ud at køre, så må jeg se mig om efter an-

dre opgaver, for jeg vil nødig sidde med hænderne 

i skødet. 

Tjeneste i lokalområdet - 1
Forleden gik jeg sammen med vores tjenestepige 

hen for at besøge et ægtepar, som har det me-

get svært økonomisk. Moderen tjente godt ved 

at sy, indtil hun blev syg for nogle år siden med 

store smerter i sit ene knæ. Hun søgte læge og 

brugte mange penge på forskellige undersøgelser, 

dog uden resultat. Det eneste, man gjorde, var at 

holde smerterne nede med stærk medicin. 

Efter et par år blev smerterne så uudholdelige, at 

lægerne langt om længe sendte hende til en spe-

cialist, som konstaterede, at knæskallen var smuld-

ret væk. Hun har nu fået opereret en ny knæskal 

ind, men kan desværre ikke arbejde, da hun går 

med krykker. Det går meget langsomt fremad og 

hun er ved at give op og miste troen på, at hun vil 

blive rask igen. Hendes mand er en slags gade-

sælger. Han går rundt med en stor rygsæk og to 

plastikposer og sælger termokander og andre dag-
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”Jeg har desværre fået et tilbagefald mht. 
min ryg og bliver nødt til at indskrænke 
aktiviteterne.” 



ligdags ting. Han går fra sted til sted ca. 10 timer 

hver eneste dag for at tjene til dagen og vejen, så 

de i det mindste kan få lidt mad at spise. Men det 

er en meget lille løn, han tjener.

De har to børn, en pige og en dreng. Drengen 

er 2 år gammel. Pigen begyndte i børnehave-

klasse, men har ikke gået i skole det sidste år pga. 

at de ikke har haft råd til at sende hende i skole. 

Pigen har grædt meget, for som hun siger: ”Mine 

kammerater går i skole, hvorfor skal jeg så blive 

hjemme?”

Jeg var rørt til tårer, medens jeg lyttede til denne 

families situation og besluttede straks at hjælpe 

denne lille pige med at komme i børnehaveklasse 

igen. Jeg har tro for, at der er en, som gerne vil 

hjælpe pigen med at komme i skole. Da vi var 

færdige til at gå, foreslog jeg, at vi skulle bede 

sammen. Mens vi bad, begyndte konen at græde 

og hun kunne slet ikke stoppe igen. For hende 

var det som om, en stor byrde var taget af hendes 

skuldre, især fordi hendes lille pige endelig kunne 

komme i skole igen.

Hvis nogle har lyst til at have denne pige som de-

res ”Hjertebarn”, så kan I kontakte os. Vi har også 

en del andre børn, som vi mangler hjælp til, så vi 

kan sende dem i skole.

 
Tjeneste i lokalområdet - 2
Vores nærmeste nabo er præst og tjener Herren 

trofast. Han lider ofte af store bylder og blev for 

ganske nylig indlagt for 5. gang for at blive ope-

reret. De havde ikke pengene til at betale for en 
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”Efter et par år blev smerterne så uudholdelige, at lægerne langt om længe sendte hende 
til en specialist, som konstaterede, at knæskallen var smuldret væk.”



operation og der findes ikke nogen form for syge-

sikring. Konen havde ihærdigt gået fra dør til dør 

for at bede om hjælp, men hun gik forbi vores dør, 

da de absolut ikke vil tigge hos europæerne om 

hjælp.

Vi vidste ikke noget om dette, før vores tjeneste-

pige en dag fortalte, at manden stadig lå hjemme 

og led forfærdeligt, for det var ikke lykkedes dem 

at skaffe de fornødne penge til denne operation. 

Torkild og jeg sagde næsten i munden på hinan-

den: ”Lad os hjælpe denne stakkels mand!” og 

bad omgående konen om at komme ind til os og 

hente pengene. Den dag oplevede vi, hvilken stor 

Gud, vi tjener, for inden dagen var omme, havde 

vi fået disse penge igen. Ja, sådan er Herren, for 

Han bliver ikke nogen noget skyldig. Manden blev 

opereret og kom hjem efter et par uger, men måtte 

desværre hasteindlægges igen, da et dræn ind til 

bylden var faldet ud. 

Nu er han hjemme igen og jeg gik forleden ind 

for at besøge familien. De græd begge to, da de 

så mig. De tog mine hænder og takkede og tak-

kede, jeg sagde: ”Vent lige lidt, det er ikke mig, 

men Jesus vi skal takke.” Og så fik vi en fantastisk 

bedestund.

Manden er hårdt medtaget, for bylderne sidder 

indvendig. Tænk, han har 2 dræn i for at holde 

såret rent. Da han har dem på ballen, kan han 

ikke sidde, men ligger i sengen og kan kun ligge 

på den ene side. Det gjorde mig virkelig ondt at 

se ham lide så meget, men det var opmuntrende 

at se deres tillid til, at Jesus vil give lægedom. 

Bibelen lå ved siden af ham i sengen, og som 

manden sagde: ”Guds ord har aldrig svigtet.”

Når jeg nævner alt dette, er det fordi jeg glæder 

mig over, at Jesus kan bruge mig herhjemme og at 

jeg ikke behøver at køre i bil for at tjene Ham.

 
En aggressiv elefant
En grusom ulykke er hændt ude i masailandet, 

hvor vi har hjulpet med majsuddeling og gravet 

brønde. En ung mand cyklede hen til en pumpe-

station for at pumpe vand. Da han skulle tilbage, 

havde han en spand vand på bagagebæreren. 

Stien, han kørte på, var ujævn, så det larmede, 

når han cyklede. En elefant, som var i nærheden, 

hørte denne lyd og blev rasende og løb efter ham. 

Elefanten indhentede manden og væltede ham 

med snabelen. Han faldt af cyklen og lå fuldstæn-

dig stille i håb om, at elefanten ville tro, at han var 

død. Men øjenvidner fortalte, at elefanten kastede 

ham højt op i luften for derefter at trampe ham 

ihjel. Det er bare så forfærdeligt og en uhyggelig 

måde at dø på. Han var en nær ven af Mirjam, da 

han altid hjalp hende, når hun aflagde masaierne 

et besøg.
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Bibelen lå ved siden af ham i sengen, og 
som manden sagde: ”Guds ord har aldrig 
svigtet.”



Vi er nu i fuld gang med vores kirkebyggeri i Dar-

es-Salaam. Det er kirken, som vi samlede penge 

ind til på vores møderejser i Danmark. Det er en 

meget stor glæde for de kristne at se, hvordan byg-

geriet skrider frem. 

Vi er nu i rejsehøjde, og vores tømrersjak er ved 

at gøre klar til at sætte spærene op og lægge taget 

på. Vi bruger vores egne håndværkere, for dermed 

ved vi, hvordan kvaliteten bliver.

Mama Makundis hus
Vi har den store glæde at meddele jer, at Mama 

Makundis hus (enkens hus) endelig er færdigt og 

at hun er flyttet ind sammen med sine tre børn.

Moderen har grædt mange glædestårer over det 

store mirakel, der er sket. Hun bliver ved med at 

sige: ”Uden jeres hjælp ville dette hus aldrig været 

blevet bygget. Men nu er det en realitet!” Vi vil så 

gerne fra dybet af vore hjerter bringe denne glæ-

deshilsen videre til jer, som har været med til at 

give af jeres midler til dette hus.

Kort om kvinden, hvis nogen skulle have glemt 

hendes baggrund: Hendes mand var præst i en 

temmelig stor kirke. Han var på vej til Nairobi som 

passager i en bil, der desværre forulykkede. Han 

døde på stedet. På dette tidspunkt havde konen 

en lille dreng på 4 mdr. og 2 halvstore piger. Det 

er nu næsten 4 år siden, ulykken skete.

Kirkebyggeri i Dar-es-Salaam
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Deres nuværende kirke. Det er kirken, som vi samlede penge ind til 
på vores mødeerejser i Danmark.

”Uden jeres hjælp ville dette hus aldrig 
været blevet bygget.”



Torkild og teamet har været på to vidt forskellige 

børnekampagner, hvor den sidste var ekstremt 

hård. Den første kampagne var meget velsignet 

med mange børn og voksne på møderne hver 

eneste dag. Det var simpelthen sådan, at folk kom 

gående flere timer for at være med på møde og 

de oplevede flere, der ønskede at give deres liv til 

Jesus.

Den næste kampagne var i en landsby med over-

vejende muslimsk befolkning og meget få kristne. 

De muslimske forældre gjorde alt for at holde bør-

nene hjemme og det lykkedes fuldt ud, må man 

sige, for den første dag kom kun ca. 20 børn. 

Det havde teamet godt nok aldrig prøvet før, så 

det var lidt af en hård kamp og det var helt tyde-

ligt, de ikke var velkomne. Tanken strejfede dem 

… skal vi fortsætte med at være til grin eller er det 

bedre at give op og køre hjem? De valgte at fort-

sætte og næste dag kom der faktisk heller ingen 

børn. Torkild og teamet snakkede situationen igen-

nem og bad sammen. Alle følte, at det er steder 

som dette, der virkelig har behov for at evangeliet 

forkyndes. Miraklet skete, for fredag kom der et 

gennembrud i åndens verden og børnene gik ikke 

længere forbi, men kom i stor stil. Der kom også 

flere voksne.

Stor modstand på børnekampagne
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”… skal vi fortsætte med at være til grin eller er det bedre at give op og køre hjem? De 
valgte at fortsætte og næste dag kom der faktisk heller ingen børn.”



En halvstor dreng kom op foran, medens Torkild 

stod og underviste børnene. Torkild havde ikke 

inviteret til forbøn, han underviste bare. Drengen 

faldt pludselig omkuld og snoede sig som en 

slange – det så temmelig uhyggeligt ud. Den stak-

kels dreng var besat af åndsmagter. De kristne fra 

kirken tog sig af drengen og bad for ham. Men 

hvor er det altså uhyggeligt at se, at selv børnene 

kan være så besatte. De kristne fortalte os, at der 

er enormt meget trolddom i deres landsby og at 

trolddoktorerne havde besluttet at få os væk fra 

byen ved at kaste onde ånder på os.

Nu forstod vi pludselig, hvorfor vi oplevede al 

den modstand fra mødets start og takkede Herren 

for, at Han hjalp os, så vi ikke gav op og aflyste 

møderne. Vi fik ikke lov til at bede med en eneste 

sjæl til frelse i ugens løb, men vi har sået en sæd 

og så tror vi på, at denne sæd vil spire. For som 

der står i Guds ord, så vender ordet aldrig tomt 

tilbage. Det er netop i sådanne landsbyer, at de 

behøver evangeliet. Torkild og hele teamet har 

stor nød for disse steder, selvom det betyder, at de 

må bo under meget primitive forhold.

Status hos Mirjam og Per
Vi bringer jer rigtig mange kærlige hilsner fra 

Mirjam og Per. De bad os sige tusind tak for pen-

gegaverne, som er kommet ind til at hjælpe med 

byggeriet af gæstehuset. De er allerede i fuld gang 

med at bygge toiletter, bad, køkken og et gæste-

hus. Må Herren rigt velsigne jer, som har været 

med til at støtte dette projekt. 

Der mangler stadig midler til at gøre byggeriet helt 

færdigt. Hvis nogen føler for at hjælpe dem, er 

enhver gave velkommen. Vi er så lykkelige, fordi 

det nu bliver en realitet med dette byggeri, så de 

unge fra Alterna og Højskolen kan indlogeres hos 

dem. Det vil aflaste os meget fremover, når vi får 

teams på besøg – ja, Gud er god, for Han kender 

vore behov.

Dansk skoleinventar til  
kommuneskole
Vi har haft mulighed for at hjælpe en kommune-

skole med noget af alt det skoleinventar, vi har fået 

fra Danmark. Skolen ligger nabo til det sted, hvor 

Mirjam og Per bor. Da vi så skolens klasseværelser 

fik vi nærmest et chok, for skolepultene var ved at 

falde fra hinanden og så godt som ubrugelige. 
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”Miraklet skete, for fredag kom der et gen-
nembrud i åndens verden.”

”De bad os sige tusind tak for pengegaverne, 
som er kommet ind til at hjælpe med bygge-
riet af gæstehuset.”



I nogle klasseværelser var der slet ingen borde og 

stole, så børnene sad på gulvet. Skoleinspektøren, 

som er en kvinde, var meget rørt og bevæget, fordi 

vi have tænkt netop på dem med stole og borde 

til at møblere et klasseværelse i første omgang. For 

os er det sådan en stor glæde, at få lov til at give til 

andre. Vi føler, at når vi hjælper andre, så velsigner 

Herren rigeligt tilbage.

Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer, som så trofast 

beder for og støtter vores arbejde. Vi tror det ord, 

der står som overskrift for vores nyhedsbrev denne 

gang – Jakob 1;27 – beskriver alle jer, der villigt 

giver af jeres midler for at hjælpe dem i nød.

Kærlig hilsen fra 
Tabitha og Torkild

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

hjemmeside www.mission-tanzania.dk

Betania Kirkecenters Ydre Mission

Blåhøj Stationsvej 27

7330 Brande

Danmark

Bladet videresendes ikke, men tilbagesendes 

med oplysning om adresseændring

Regler for skattekvitteringer fra 2008

Fra januar 2008 kræver SKAT, at vi som beløbsmod-

tager skal indberette CPR-nr. på alle indbetalte beløb 

for 2008 for den enkelte giver. Dermed vil beløbet 

automatisk fremgå af selvangivelsen, som skal afle-

veres i foråret 2009. 

 

Vigtig information om skattefradrag 

Fremover skal vores missionskasserer, Willy Højgård, 

hvert år indberette den enkelte givers indbetalte be-

løb til SKAT, hvis giveren ønsker at få fradrag. For at 

opnå fradrag er det et krav, at missionskassereren 

har dit CPR-nr. og navn.  

Han oplyser, at der er rigtig mange, der stadig ikke 

har opgivet deres CPR-nr., så husk at oplyse dette 

inden 31.12.2008. Er du usikker på, om han har fået 

dit CPR-nr., så kan du kontakte ham på email:  

ymission@stofanet.dk, pr. tlf. 75353058, pr. brev til 

Willy Højgård, Søndermarksvej 307, 7190 Billund  

eller opgive det på din indbetaling pr. giro, bank eller 

netbank.  

 

I 2008 kan man få fradrag i henhold til skattelovens 

§ 8a på op til kr. 14.000,00, hvis man har givet kr. 

14.500,00.

”Dansk skoleinventar til kommuneskole.”

”Der var slet ingen borde og stole.”

VIGTIGT!




