
og unge i Tanzania
Mission blandt børn 

Som missionærer konfronteres vi jævnligt med meget vanske-

lige udfordringer, ikke mindst når vi står over for mennesker, 

der lider af en alvorlig sygdom eller hungersnød. Det kan vi 

ikke bare lukke øjnene for. 

I ApG 20,35 den nye oversættelse står der: 

”Der er større velsignelse ved at give end ved at modtage!” 

Dette er oftest ikke noget, der passer ind i vores almindelige 

menneskelige tankegang. Men her minder Bibelen os om, at 

Guds principper er anderledes.
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Kære elskede venner!
Som missionærer konfronteres vi jævnligt med 

meget vanskelige udfordringer, ikke mindst når vi 

står over for mennesker, der lider af en alvorlig 

sygdom eller hungersnød. Det kan vi ikke bare 

lukke øjnene for.

I ApG 20,35 den nye oversættelse står der: ”Der 

er større velsignelse ved at give end ved at mod-

tage!” Dette er oftest ikke noget, der passer ind i 

vores almindelige menneskelige tankegang. Men 

her minder Bibelen os om, at Guds principper er 

anderledes.

Ofte når vi har stået i forskellige situationer, har vi 

følt en røst sige: ”Her skal I hjælpe.” Bagefter er vi 

bare blevet så glade og opmuntrede, fordi vi fulgte 

det, der kom i vore tanker.
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”Der er større velsignelse ved at give end ved at modtage!”  Apg 20,35.



Aids-ramte familier
Vi har for ganske nylig besøgt 4 familier, hvor 

begge forældre og flere af børnene er hiv-smittet. 

En kristen læge, som vi kender, kontaktede os og 

bad os om at hjælpe en gruppe af aids-ramte i et 

af Arushas slumkvarterer.

Vi havde i første omgang oprindeligt planlagt at 

besøge 8 hjem, men da vi havde været 4 steder, 

kunne vi næsten ikke klare at se mere elendighed. 

Det er første gang, jeg har hørt Torkild sige: ”Nu 

er det nok. Jeg synes ikke, at jeg kan holde ud at 

se flere tragedier.”

At se de kummerlige forhold, som disse familier 

bor under, er skræmmende, specielt når det gæl-

der toilet- og køkkenfaciliteter. Vi har efterhånden 

boet mange år i Tanzania, men det er det værste, 

vi har været vidner til.

Den generelle årsag til disse familiers situation 

viste sig at være utroskab. Man var blevet smittet 

af aids og havde derefter overført sygdommen til 

ægtefællen. Desværre blev flere af børnene deref-

ter født med aids.

Vi sluttede af med et besøg på et hospital, hvor 

den ene af de mødre, som vi besøgte, havde sin 

14 år gamle datter indlagt. Hun var meget syg 

pga. aids.  Det var rystende at se denne pige, som 

nærmest kun var skind og ben. Hun var så svag, 

at hun ikke selv kunne sidde og de måtte støtte 

hende bare for at få hende til at drikke lidt væske. 

Når man står og ser på sådan en ung pige, kan 

man ikke lade være at tænke, hvilken tragedie det 

er for de børn, der bliver født med aids og er helt 

uden skyld i deres alvorlige situation.

Vi vil hjælpe disse familier med skoleuniformer 
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”At se de kummerlige forhold, som disse familier bor under, er skræmmende, specielt når 
det gælder toilet- og køkkenfaciliteter.”



og sko til deres børn, da de har det enormt svært 

økonomisk. De fleste af disse enlige mødre har 

ikke noget fast arbejde, da de har mange sygeda-

ge. Det forværrer familiens økonomiske situation, 

da moderen er eneste indtægtskilde. Så det ender 

ofte med, at der ikke er penge til mad og de mest 

almindelige daglige fornødenheder. 

Syg og mor til tre børn
Denne kvinde blev indlagt og behandlet for let 

lungebetændelse. Kvinden blev hurtigt udskre-

vet og sendt hjem. Efter en uges tid spurgte jeg 

en pårørende (fra en kristen familie), hvordan det 

gik med hende, og fik beskeden, at hun ikke var 

alvorligt syg, men at hun var besat af onde ånder. 

Jeg spurgte: ”Er I nu helt sikre på, at det er onde 

ånder?” ”Ja,” sagde de, ”for hun opfører sig lige-

som en, der er besat.”

Situationen blev bare værre for hver dag og en dag 

slog det fuldstændig klik for moderen, som for-

søgte at kvæle sin lille pige på 2 år. Det var som 

om hun fuldstændig havde mistet forstanden. De 

kristne samledes og bad og bad for hende og drev 

onde ånder ud. Til sidst siger kvinden til dem: ”I 

kan drive ånder ud så længe I vil, men det hjælper 

mig ikke.”

Da vi hørte om dette, forlangte vi omgående at få 

denne kvinde indlagt på et privat hospital, hvor 

vi vidste lægerne ville undersøge hende grundigt. 

Det viste sig, at hun ikke var besat, men havde 

fået en kraftig hjernemalaria. Hjernemalaria er me-

get farlig og lægen sagde, at hvis hun havde ventet 

en eller to dage mere, ville hun have været død.

Torkild og jeg har besøgt familien, efter hun er 

blevet udskrevet. Da vi kom, så konen meget trist 

ud og der var overhovedet ingen smil. De har det 
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”Hun var så svag, at hun ikke selv kunne 
sidde og de måtte støtte hende bare for at 
få hende til at drikke lidt væske.”

”Da vi kom, så konen meget trist ud og der 
var overhovedet ingen smil. De har det 
hårdt økonomisk.”



hårdt økonomisk og bor under meget primitive 

forhold. Manden har ikke noget fast arbejde.

Vi havde taget noget kød med, samt ris og mælk. 

Da hun så det, kom der et stort smil frem på hen-

des læber. Vi havde en dejlig stund sammen, hvor 

vi også takkede Jesus, fordi Han reddede hendes 

liv, så hun stadig kan være mor for sine tre børn.

 
Nødhjælp til masaierne
Mirjam, vores datter, har været i masailandet med 

nødhjælp til en særligt udsat gruppe. Det drejer 

sig i dette tilfælde om enker og deres børn, som 

ikke har mere majs og derfor bliver tilgodeset med 

majsrationer. Høsten i år er desværre slået helt fejl 

for manges vedkommende.

Vi besøgte masailandet i begyndelsen af april i år 

og alt tydede på noget, der lignede en rekordhøst. 

Men det gik anderledes, da regnen stoppede, 

længe før den plejer. Resultatet var lutter golde 

stængler uden majskolber.

Da deres daglige eksistens er baseret på dyrkning 

af majs, er det katastrofalt for dem, når høsten slår 

fejl. Det er enkerne og deres børn, der er hårdest 

ramt. De har ikke nogen mand, der kan hjælpe til 

økonomisk, så de kan købe majs.

De fleste familier spiser for øjeblikket kun et mål-

tid mad om dagen, og når den første regn kommer 

og der kommer lidt græs, koger de det og spiser 

det!

I øjeblikket er der et akut behov for hjælp; ved 

køb af 10 tons majs, kan vi være med til at afhjæl-

pe den værste nød indtil næste høst. Vi vil gerne 

købe majsen nu, medens den endnu ikke er så 

dyr, for i løbet af kort tid forventes prisen at være 

steget til næsten det dobbelte. 
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”Mirjam har været i masailandet med nød-
hjælp til en særligt udsat gruppe.”

”De fleste familier spiser for øjeblikket kun 
et måltid mad om dagen.”



Det er primitivt,  
men velsignet!
Torkild og teamet har igen været på en kampagne 

i en meget afsidesliggende landsby.

Landsbyen havde ingen strøm, drikkevandet lig-

nede nærmest iste. MEN naturmæssigt kunne det 

ikke blive smukkere.

Gæstehuset var ikke noget 5-stjernet hotel, i hvert 

fald slet ikke når man tænker på toilet- og badefor-

hold. Torkild og teamet boede i telte på gæstevæ-

relserne og havde deres egne madrasser med, for 

det ved man, hvad er. Ofte er de lokale madrasser 

helt levende af lopper og lus, hvilket ikke er til at 

klare. Et telt er meget effektivt og beskytter lige-

ledes imod indtrængen af ubudne gæster såsom 

myg, rotter og skorpioner.

Det er hovedsageligt i de små, fjerntliggende 

landsbyer, vi afholder kampagner, for det er så-

danne steder de trænger til at høre evangeliet. 

Det hele var nær gået i vasken, for tilladelsen til at 

holde disse friluftsmøder var ikke gået igennem. Vi 

tror, det skyldes den store modstand fra trolddok-

torerne i området. De gjorde simpelthen alt for at 

forhindre møderne, men Gud gjorde et mirakel, så 

vi fik tilladelsen. 

Til møderne var næsten hele landsbyen mødt frem 

– og det gjaldt både børn og voksne. Kirken, som 

havde inviteret os, havde ca. 45 medlemmer og 

det var helt tydeligt at se, hvor begejstrede de var 

for denne anledning.

Søndag formiddag til gudstjenesten blev en stor 

dag for os alle, men ikke mindst for præsten og 

menigheden. Der var syv voksne, som havde 

været med på børnemøderne, som var kommet 

til gudstjenesten for at tage imod Jesus som deres 

frelser. Præsten ringede til os og fortalte, at yder-

ligere tre personer havde søgt frelse, så det er 10 

i alt, som ønskede at blive kristne, efter de havde 

lyttet til Guds ord. 
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”Til møderne var næsten hele landsbyen 
mødt frem.”

”Gæstehuset var ikke noget 5-stjernet ho-
tel, i hvert fald slet ikke når man tænker på 
toilet- og badeforhold.”



Skolen
Tak for jeres forbøn mht. min ryg. Jeg må sige til 

Jesu ære, at jeg har fået det meget bedre igen. 

Siden slutningen af oktober har jeg igen været på 

skolen for at undervise. Det har bare været så godt 

for mig at se alle børnene igen.

Den første fredag jeg var på skolen sang børnene 

en velkomstsang for mig, det var rørende. Derefter 

kom fjerde klasse med en rigtig flot buket roser. 

Børnene havde selv samlet penge ind til disse 

blomster. Jeg troede, at det var lærerne, men det 

sagde de nej til.

Mange af børnene havde skrevet breve og lavet 

tegninger til mig. Det var en speciel oplevelse, 

da en lille dreng fra 2. klasse kom og gav mig et 

brev, hvori der stod: ”Mama, jeg er så glad, fordi 

du er kommet tilbage til os, for jeg er så glad for 

kristendomstimerne.” Samtidig kyssede han mig 

på begge kinder. Bagefter kom hans klasselærer 

og sagde: ”Tabitha, det har rørt mig rigtig meget 

at se denne dreng sådan klemme og kysse dig, 

han kommer nemlig fra et muslimsk hjem.” Da var 

jeg lige ved at græde, for det hele var så rørende. 

Tænk, at jeg har sådan en stor flok børn, som el-

sker mig og beder for mig. For I kan godt nok tro, 

at disse børn har bedt for min ryg. Gud er god.

Besøg i en kirke i bushen
Forleden søndag besøgte vi en kirke ude i bushen 

og medvirkede på gudstjenesten. Selvom det ikke 

var nogen stor landsby, havde kirken 110 medlem-

mer. Deres kirke var af træ og mere eller mindre 

ved at falde sammen, da termitterne havde ædt 

det meste af træet. 

De er i gang med at bygge en ny kirke, men den 

er stadig ikke færdig, selvom de har bygget på den 

i 6 år. Da de fleste af medlemmerne lever af jord-

brug, har de ikke mange penge mellem hænderne, 

og de formåede ganske enkelt ikke at komme 

videre. En af vore gæster besluttede at hjælpe øko-

nomisk med at lægge taget på. Det var så fanta-

stisk at se, hvor taknemmelige alle medlemmerne 

var, over at se deres nye kirke med tag på.
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”Børnene sang en velkomstsang for mig.” ”En af vore gæster støttede kirken økonomisk.”

”Termitterne havde ædt det meste af træet.”



Efter gudstjenesten var der forbøn for syge, bl.a. 

kom der en ung mor til 2 børn. Hun var hårdt 

angrebet af kræft i hovedet. Vi bad for hende om 

Jesu hjælp og indgriben. Efter mødet talte vi med 

hende og forklarede, at vi gerne ville hjælpe hende 

med at komme på et hospital, hvor de kan be-

handle hende. Hendes mand har forladt hende og 

sendt hende og børnene hjem til hendes forældre. 

Nu bor hun så hos sine forældre, men desværre 

er hendes fader dranker. Hun og børnene kommer 

trofast i denne kirke hver søndag. Hun græd, fordi 

vi ville hjælpe hende med penge til at komme på 

hospitalet. Vores bøn er, at hun må blive hjulpet og 

få den nødvendige behandling. Børnene har brug 

for deres mor.

En julehilsen
Med dette brev vil vi gerne ønske alle vores kære 

læsere en rigtig glædelig jul, samt et godt og vel-

signet nytår. Vi vil fra dybet af vore hjerter sige jer 

tusind tak for alt, hvad vi har delt sammen i året, 

som snart er gået. Jeres trofasthed til at hjælpe gør, 

at vi kan nå ud og hjælpe de syge og fattige, samt 

give Guds ord til børnene. Uden jeres hjælp øko-

nomisk ville vi ikke være i stand til at hjælpe. Vi er 

blot jeres forlængede arme i Tanzania.

Tak for alt kære venner.

Må Herren rigt velsigne og styrke jer.

Kærlig hilsen fra

Tabitha og Torkild

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 afl e-

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.

”Vores bøn er, at hun må blive hjulpet og få 
den nødvendige behandling.”

VIGTIGT!




