
og unge i Tanzania
Mission blandt børn 

Vi ved, at der er økonomisk krise over hele verden og at 

mange har mistet deres arbejde. Det betyder, at økonomien 

bliver strammere for mange. Det virker nogle gange skræm-

mende, når man lytter til mediernes dystre meldinger, og 

man tænker ”Hvordan skal det gå os i fremtiden?” 

Men det er trygt at vide, at uanset hvordan tiderne bliver, så 

står Guds løfter fast. Vi har gennem årene ofte oplevet sand-

heden i det gamle ordsprog, der siger: ”Mange bække små 

gør en stor å”.
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Kære elskede venner!
Tiden flyver af sted, hvilket sikkert er et fænomen, 

som de fleste mennesker nikker genkendende til. 

Men midt i al travlheden oplever vi samtidig, at 

Herren leder og fører os ind i nye opgaver. Vi ved, 

at uanset hvordan fremtiden bliver, så har Gud alt 

under kontrol og intet af det, der kommer til at 

ske, er tilfældigt.

Jul hver for sig
December måned sidste år gjorde Torkild og jeg 

noget, som vi aldrig har gjort før – vi holdt jul 

hver for sig. Torkild fejrede julen hos Mirjam og 

Per sammen med deres to piger. Jeg rejste en tur 

til Danmark og fejrede julen sammen med vores 

to andre børn, svigerdatter og to børnebørn. Vi er 

nemlig blevet velsignet med endnu et barnebarn 

hos Vinni og Christian. En dejlig lille dreng, der 

hedder Asger. Ham ville jeg gerne se og holde i 

mine arme, samt byde velkommen i familien. Det 

er efterhånden længe siden, jeg har holdt jul i 

Danmark, så det var rigtig hyggeligt.

Jeg besøgte også min svigerfar på 93 år. Trods den 

høje alder fejler humøret ikke noget, og han kan 

stadig komme med nogle formanende ord.

Et nyt år med nye behov
Jeg rejste tilbage til Tanzania for at fejre nytår med 

Torkild. Nu er vi i fuld gang med arbejdet igen og 

har netop besøgt en enke med fem børn. Man-

den arbejdede for militæret, men døde desværre 

meget pludseligt. De pårørende sagde, at manden 

var død af tuberkulose; det virker nemlig ned-

værdigende at indrømme, at AIDS var årsagen. 

Heldigvis nåede han at bygge et lille hus før sin 

død, men alligevel var der ikke meget at gøre godt 

med for denne enke. 

Under besøget fandt vi ud af, at børnene var sendt 

hjem fra skole, da moderen ingen penge havde til 

indkøb af skoleuniformer og sko. Hun var selv-

følgelig dybt ulykkelig, for penge til mad var det 

også meget småt med. Vi besluttede at hjælpe 

med penge til sko, skoleuniformer og mad. Glæ-

den blev stor i det lille hjem, da moderen nu var 

i stand til at sende børnene i skole. Hvor ville vi 

gerne, at I kunne have oplevet deres reaktion.
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”Enken og 4 af hendes 5 børn”
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En trehjulet varecykel
Husker I denne familie? 

Konen havde fået en ny 

knæskal. Manden er gade-

sælger og går rundt med en 

tung rygsæk, samtidig med 

at han bærer en stor plastik-

pose i hver hånd. Pigen fik hjælp til at komme i 

skole. Tænk, pigens sponsorfamilie skrev til os og 

spurgte, om det ikke ville være en god idé at give 

manden en cykel til at transportere alle sine varer, 

så han kunne aflaste ryggen. Vi henvendte os til 

manden, som ikke troede sine egne ører, da vi for-

talte ham den store nyhed. 

Han ville meget ger-

ne have en varecykel 

med et lille lad på, 

så han ikke længere 

behøvede at slæbe 

på de tunge varer. 

Varecyklen er taget 

i brug og han er så 

taknemmelig og føler sig som jordens lykkeligste 

mand. Konen, som førhen var så deprimeret pga. 

alle sine smerter og store økonomiske problemer, 

fik pludselig livsmodet tilbage. Hun er blevet så 

glad efter at familien har oplevet Guds godhed og 

nu er mismodet med et blevet vendt til glæde. 

Hun har igen 

fundet symaski-

nen frem og er 

begyndt at sy. 

Tænk engang, 

denne lille fa-

milies situation 

blev fuldstæn-

dig forandret, 

på grund af at nogen i Danmark følte, at de skulle 

hjælpe dem i deres vanskelige situation.

Behandlingen virker
Den kræftramte kvinde, som vi omtalte i forrige 

nyhedsbrev, har været indlagt på et radiumhospi-

tal i Dar Es Salaam i tre måneder. Hun er blevet 

udskrevet og er kommet hjem igen til sine to børn. 

Hun har det efter forholdene meget godt; såret er 

ved at heles. Lægerne siger, 

at hun kom tidsnok, til at 

de kan behandle hende, og 

mulighederne for at blive 

rask er gode. Hun skal til 

kontrol igen om tre må-

neder. Hendes præst har 

netop ringet og fortalt os denne gode nyhed.

Status på kirkebyggeri
Til Guds ære, så er kirkebyggeriet i Dar Es Salaam 

afsluttet. Dog blev denne kirke næsten dobbelt så 

dyr, som vi havde budgetteret med, da prisen på 

byggematerialer hele tiden stiger. 

Kirken står nu som et 

levende vidnesbyrd 

om Herrens trofast-

hed, selvom det på et 

tidspunkt så ud, som 

om at det ikke skulle 

lykkes. Vi skal til kirkeindvielse den 5. april. Det 

vil vi fortælle mere om i næste nyhedsbrev. 
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Børnekampagne
Naturmæssigt kunne det næsten ikke blive flottere, 

da vi boede i en dal omgivet af bjerge. Det var 

meget frugtbart med palmer og små marker med 

alle mulige slags frugter. Det var tydeligt at se, at 

hovedparten af beboerne i landsbyen var mus-

limsk. Kirken, der havde inviteret os, havde kun 23 

medlemmer. Det var en stor oplevelse at se alle 

de mennesker, som kom til møderne. Mange kom 

langvejs fra, selvom de måtte gå på de vanskeligt 

fremkommelige stier i bjergene. 

Præsten fortalte os, at muslimerne havde arran-

geret en mødekampagne, kort tid før vi skulle 

komme. Der er ikke ført elektricitet ind i området, 

så de måtte bruge en generator som strømforsy-

ning til lydanlægget. Allerede fra første dag gik de-

res generator i stykker. Det lykkedes dem endelig 

at låne en anden generator, som også svigtede, og 

resultatet blev, at de måtte aflyse deres mødekam-

pagne.

Torkild og teamet kom kun et par uger efter denne 

hændelse, og alle i landsbyen ventede nu spændt 

på, hvordan det ville gå med de kristnes kam-

pagne. Det lykkedes dem at holde møder hver 

dag, selvom de også brugte generator. Det blev en 

velsignet uge og vi giver al ære til Jesus.

Ofte møder imamerne os med stor skepsis og gør 

alt, de kan, for at holde børnene væk fra møderne. 

Det var også tilfældet denne gang, men efter den 

første dag gik der hul på bylden og børnene kom i 

stor stil. Hver aften under filmen var fodboldbanen 

fyldt med mennesker.

”Torkild elsker at undervise”

”Hver aften under filmen var fodboldbanen fyldt med mennesker”
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Formiddagsgudstjenesten om søndagen blev ugens 

højdepunkt. En far og hans to sønner, som havde 

hørt evangeliet på møderne, var kommet til guds-

tjenesten. De havde besluttet at tage imod Jesus 

som deres frelser. Konen og de mindre børn var 

blevet hjemme, da konen var højgravid og følte 

sig dårlig. Manden ønskede forbøn for sin kone og 

der blev bedt for hende i kirken. Efter mødet slut-

tede tog nogle af de kristne med manden hjem, 

for at lægge hænderne på hende. Hun ønskede 

også at give sit liv til Jesus. Det var en stor ople-

velse for os, og det giver nyt mod, når vi ser, at det 

nytter at forkynde evangeliet, selv i de muslimsk 

dominerede områder.

Under gudstjenesten stod manden grædende frem 

og fortalte om deres vanskelige situation. Deres 

ældste søn, som også var med i kirken denne 

formiddag, gik i secondary skole (det svarer til 

gymnasiet). Desværre var han blevet sendt hjem, 

da de ikke kunne betale skolepengene. De kristne 

blev meget rørt og præsten foreslog, at der skulle 

være en indsamling. Tænk, der kom nøjagtig det 

beløb ind, der manglede at blive betalt, så dren-

gen kunne komme i skole igen. Denne formiddag 

lærte vi endnu engang, at Gud har omsorg for alle 

sine børn. Det bekræfter verset i Bibelen, hvor der 

står, at der ikke falder en spurv til jorden, uden det 

er Guds vilje (Matt. 10:29).

2 nye projekter
Vi har i øjeblikket to mindre projekter, som vi 

gerne vil i gang med. 

Lucy i Dar Es Salaam har fået sådan en nød for at 

hjælpe kriseramte kvinder i det område, hvor de 

bor. Flere af kvinderne er blevet banket af deres 

mand og smidt på gaden. Andre er AIDS-ramte, 

som har det meget svært på mange måder og er 

ved at give op.

Da Lucy er en meget dygtig syerske, har vi foræret 

hende nogle symaskiner, som vi havde med i en 

container fra Danmark. Hun vil gerne lære disse 

kvinder at sy, så de kan blive i stand til at klare sig 

og forsørge sig selv. Den bedste form for hjælp er, 

når nogen bliver oplært og på den måde bliver i 

stand til at klare sig. Hun vil gerne bygge et væ-

relse hjemme ved deres eget hus til dette formål, 

for der er der strøm, så de kan bruge elektriske 

symaskiner.

Hendes projekt er foreløbig nået op i rejsehøjde, 

men hun behøver hjælp for at komme videre. Vi 

vil gerne hjælpe med tag, vinduer, døre, med at 
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”Drengen modtager Jesus”

”Lucy, som gerne vil bygge et værelse til 
sykursus”



lægge gulv og samtidig pudse ind- og udvendigt. 

Vi synes, det er alle tiders gode idé at lære kvin-

derne at sy. Færdiggørelsen af bygningen vil koste 

ca. 25.000 kr., hvorefter den er klar til at blive 

brugt som systue. Derudover vil hun hver lørdag 

samle børnene i nabolaget der og holde søndags-

skole for dem.

Det andet projekt drejer sig om at grave en brønd 

ved ”Hjemmet for kriseramte børn”. Det viser sig, 

at der er vand i undergrunden, så det gælder bare 

om at få brønden gravet. Når brønden er gravet, 

vil vi købe en håndpumpe, så de altid har rige-

ligt med vand. Hele projektet vil koste omkring 

10.000 kr.

Vandet, de bruger, henter de i dag i en spand, 

hvilket er meget arbejdskrævende. Derfor ville 

det være meget tidsbesparende med en brønd, og 

det ville give dem mulighed for at avle deres egne 

grøntsager.

Udvikling på en  
anderledes måde
Mirjam skriver: 

Nu har jeg igennem de sidste år arbejdet en del 

med masaierne og blev glædeligt overrasket her 

sidst jeg var på besøg. Da jeg begyndte med ar-

bejdet, undrede jeg mig meget over, at der ikke 

var et eneste toilet at se i området. Når jeg spurg-

te, forklarede de mig, at man bare skulle træde 

af på naturens vegne, hvor man havde lyst! Jeg 

prøvede at overbevise dem om, at det absolut ikke 

var særlig hygiejnisk, men det fornemmede jeg, at 

de slet ikke forstod.

For et halvt år siden fik vi besøg af en af vores 

medarbejdere, der selv kommer fra området, jeg 

besøgte. Han havde besluttet, at nu skulle hans fa-

milie have et toilet, og spurgte, om vi ville hjælpe 

ham med at bygge det. Jeg syntes, det var en god 

idé og I kan tro, hans lille toilet har skabt røre 

”Det viser sig, at der er vand i undergrun-
den, så det gælder bare om at få brønden 
gravet”

”I kan tro, hans lille toilet har skabt røre 
blandt masaierne. Mange skulle et smut 
forbi for at se det færdige resultat!”
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blandt masaierne. Mange skulle et smut forbi for at 

se det færdige resultat!

Forleden da jeg kom derud, så jeg til min store 

forbavselse, at høvdingen også havde bygget sig 

et toilet, for han ville ikke stå tilbage for de andre. 

Ja, jeg måtte bare smile, for udviklingen kommer 

nogle gange på måder, vi slet ikke kan forudse.

 
Nødhjælp
Det sidste halve år har jeg kørt nødhjælp ud til 

masaierne. Den lille regntid kommer normalt i 

november/december, så alle havde travlt med at 

plante, men der kom kun 3 dage med regn, så var 

det slut. På billedet kan I se, hvor ynkeligt majs-

marken ser ud, meget er allerede visnet og kun få 

planter står tilbage. Det er et deprimerende syn og 

situationen er meget alvorlig.

Prisen på majs er steget til det dobbelte. Det gør 

det meget svært for dem, da de ikke har råd til 

at købe. Resultatet er, at de sulter. Jeg er på vej 

ud med 5 ton majs og det vil kunne hjælpe 130 

familier blandt dem, der er værst stillet, så de kan 

overleve endnu nogle måneder. Tak, om I vil være 

med i bøn for, at de må få tilstrækkeligt med regn. 

Den store regntid begynder normalt i april, så hvis 

regnen udebliver, bliver det katastrofalt for dem. 

For tiden er der flere, som er meget syge pga. 

underernæring. En anden meget stor trussel er 

risikoen for at blive stukket af myg, som giver ma-

laria. Jeg har sådan fået på hjertet, at jeg gerne vil 

samle penge ind til at hjælpe med myggenet, så 

de ikke behøver blive stukket og dø. Mange dør 

nemlig af malaria i det område. Et myggenet koster 

kun 50 kr. Hvis der er nogle, der gerne vil hjælpe 

med at støtte indkøb af myggenet, kan I øremærke 

beløbet ”myggenet”.

Tak for jeres forbøn for mig i det arbejde, jeg gør 

blandt masaierne.  

Kærlig hilsen fra Mirjam.

 
Midt i krisen er vi trygge
 

Vi ved, at der er økonomisk krise over hele verden 

og at mange har mistet deres arbejde. Det betyder, 

at økonomien bliver strammere for mange. Det 

virker nogle gange skræmmende, når man lytter 

til mediernes dystre meldinger, og man tænker 

”Hvordan skal det gå os i fremtiden?” 

Men det er trygt at vide, at uanset hvordan tiderne 

bliver, så står Guds løfter fast. Vi har gennem åre-

ne ofte oplevet sandheden i det gamle ordsprog, 

der siger: ”Mange bække små gør en stor å”.
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”Høvdingens toilet” ”Majsene er døde”



Venner på arbejdsferie
Vi har haft et dejligt besøg af vores venner Berrit 

og Enok, ægteparret som hjælper os med at pakke 

containere i Danmark. De tog turen herud for at 

hjælpe os med at pakke to containere ud og få det 

hele samlet og fordelt. 

Vi havde også en rulle vinyl med til vores hus, og 

tænk, Enok havde taget arbejdstøjet med og lagde 

vinyl på alle vores gulve. Det føles som om vi har 

fået et nyt hus. De har hjulpet os med mange prak-

tiske ting, så deres besøg har været til stor opmun-

tring for os.

Der blev ikke meget tid til at slappe af – det var 

vist det, man kalder en arbejdsferie. Vi ønsker dem 

Guds velsignelse og siger tak for alt det, de har 

hjulpet os med.

Vi vil også gerne sige tusind tak til alle, som står 

sammen med os i offer og bøn. Må Herren Jesus 

Kristus rigt velsigne og lønne jer tilbage.

 
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 
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 kommende 

års selvangivelse. For at opnå fradrag skal missionskasse-

reren derfor have dit CPR-nr. og navn.

Har du brug for mere information om dette, kan du kon-

takte ham på email:  

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

Willy Højgård, Søndermarksvej 307, 7190 Billund. 

I 2009 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 

på op til kr. 14.000,00, hvis man har givet kr. 14.500,00.

”Berrit og Enok, som hjælper os med at 
pakke containere ud”

”Enok lagde vinyl på alle vores gulve”


