
og unge i Tanzania
Mission blandt børn 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og 

velsignet nytår. 

Tusind tak for alt, hvad vi har delt sammen i året, som nu 

snart er slut. Ligeledes en stor tak for alle jeres breve og  

e-mails. Det varmer så dejligt at høre fra jer og det er en stor 

opmuntring for os at vide, at vi ikke står alene, men at vi har 

en masse trofaste venner.
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Julen 2009
I Tanzania er det højsommer med temperaturer på 

30-35 graders varme. Dermed er det svært for os 

nordboere at forstå, at det snart er jul. Vi forbinder 

jo julen med sne og kulde. Vi gør alt for at komme 

i julestemning. Vi spiller f.eks. de dejlige julemelo-

dier og -salmer. Især Mirjam starter tidligt – allere-

de i midten af november – for, som hun siger: ”… 

tiden går så hurtigt og så er julen pludselig ovre.” 

Vi skal fejre julen hos Mirjam, Per og deres piger, 

for de får besøg fra Danmark. Så Torkild og jeg 

skal ikke fejre julen alene i år.

Julen er for mange nissernes fest med masser af 

traditioner. Men heldigvis er julen meget mere 

end det: julen er en højtidelig begivenhed, der 

giver mening i tilværelsen. Vi kan glæde os over, 

at Jesus blev født og vi kan mindes HAM på en 

særlig måde i julen. 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et 

godt og velsignet nytår. 

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

som nu snart er slut. Ligeledes en stor tak for alle 

jeres breve og e-mails. Det varmer så dejligt at 

høre fra jer og det er en stor opmuntring for os at 

vide, at vi ikke står alene, men at vi har en masse 

trofaste venner.

Vi føler, at I har tillid til det, vi gør og trofast støt-

ter arbejdet – også når der pludseligt opstår akutte 

behov, hvor det gælder om at handle hurtigt. Det 

har været meget rørende at opleve – specielt i år, 

hvor der er mange, der lider af sult – hvordan I 

står sammen med os for at hjælpe de nødlidende. 

Må Jesus Kristus rigt velsigne jer alle for jeres kær-

lighed til dem, der lider. 
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Nødhjælpen 
Dette med nødhjælp fylder rigtig meget i vores 

hverdag i øjeblikket. Det er altid svært at se folk 

sulte, men det værste er at se børnene gå sultne 

i seng. Derfor er det en meget stor glæde for os, 

at vi ved jeres hjælp har været i stand til at købe 

majs i kæmpestore portioner og ligeledes købe, 

inden priserne stiger for voldsomt.

Vi har indtil videre delt 40 tons majs ud. Vi star-

tede flere steder i august i år og skal fortsat hjælpe 

på de mest udsatte steder til næste høst. Tak, om 

I vil være med til at bede om regn, så vi kan få en 

god høst. 

Vi har haft flere dejlige besøg i efteråret. Bl.a. var 

vores missionskasserer Willy Højgård og hans 

kone herude med en gruppe på i alt 11. Denne 

gruppe var med til at dele majs ud blandt masai-

erne. Denne oplevelse gjorde et stort indtryk på 

vores gæster. Flere af dem kunne ikke sove om 

natten ved tanken om det, de havde set. En be-

sluttede at gå udenfor i nattens mulm og mørke for 

at bede Jesus om at sende regn.

Dyrene dør som fluer i Tanzania. Der findes ikke 

det, der ligner græs og mange steder er vandhul-

lerne tørret ud. Under turen til masailandet så de 

en ko dratte om for øjnene af dem – den var død 

på stedet. De så mange døde dyr og skeletter. Det 
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var nogle rystende oplevelser, som bliver svære at 

glemme. 

Det værste er stanken fra alle de selvdøde dyr. 

Luften er fyldt af lugten af ådsler. Med de høje 

temperaturer skabes der også stor risiko for ud-

vikling af farlige sygdomme. Man er begyndt at 

brænde de døde dyr, netop for at undgå spredning 

af sygdomme.

Desværre er der allerede opstået sygdom blandt-

kreaturerne, så de ikke længere er egnede til 

menneskeføde. Det betyder, at muligheden for at 

skaffe penge til mad, ved at folk sælger ud af deres 

kreaturbestand, er blevet væsentligt forringet. Vi 

ser tydeligt folks mismod og deres desperate for-

søg på at skaffe penge til køb af mad.

Midt i denne alvorlige situation blev der stor glæ-

de og jubel, da Mirjam dukkede op ude i masai-

landet med 5 tons majs til uddeling. 

Vi har efterhånden delt mad ud adskillige steder. 

En meget udsat gruppe er de aids-ramte, da de i 

forvejen er meget svage rent fysisk. De har be-

hov for at spise regelmæssigt, da deres tilstand er 

kritisk. De fleste aids-patienter er ikke i stand til at 

passe et almindeligt arbejde og som følge deraf er 

deres indtjening minimal. Samtidig stiger fødeva-

repriserne voldsomt, så deres muligheder for at 

købe mad bliver endnu dårligere. 

I Naimans kirke i slumkvarteret mødes en gruppe 

aids-ramte jævnligt. Denne gruppe får bl.a. et 

kursus i at sy. Vi har hjulpet med indkøb af to rul-

ler stof for at få hjulene sat i gang. For tiden er de 

ved at sy små kjoler, som de håber på, at de kan 

sælge her til jul, så de kan købe mere stof og få en 

lille fortjeneste, der kan forbedre deres levevilkår. 

Denne gruppe har vi også delt majs ud til. 

Vi opdagede snart, at flere af dem ikke kunne se 

godt nok til at læse og slet ikke til at træde nålen 

i symaskinen. På grund af deres sygdom trænger 

mange af dem allerede i en tidlig alder til læsebril-

ler. Nogle af vores gæster, som også besøgte den-

ne gruppe, så behovet, og da de kom til Danmark, 

købte de en masse læsebriller med forskellige 

styrker og sendte dem ud med vores næste hold 

gæster.
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Det var en oplevelse uden sidestykke at se dem 

få et par briller, som passede. En dame hoppede 

og dansede, efter hun havde prøvet flere forskel-

lige par og råbte: ”Jeg kan se helt tydeligt, jeg kan 

læse!” - hun var bare så glad.

En ældre mand, som er muslim, fik også et par 

briller og læste højt for os alle fra Bibelen. Han vil-

le slet ikke holde op igen, for han var simpelthen 

så glad, fordi han nu kunne se de små bogstaver.

Vi elsker den slags små oplevelser i hverdagen. Vi 

oplever det som en kæmpestor velsignelse at være 

med til at give og hjælpe andre – det gør, at man 

selv bliver glad.

I samarbejde med et privat hospital hjælper vi en 

helt anden aids-gruppe, der består af 35 kvinder 

og børn. Mange af disse kvinder er meget unge og 

flere af dem har helt små børn. Det er meget trist 

at besøge disse unge mødre, for desværre er nogle 

af deres små børn også hiv-smittede. I gruppen er 

der også nogle halvstore børn, som er forældre-

løse, fordi deres forældre er døde af aids. Vi delte 

2,5 tons majs ud til denne gruppe, så vi er sikre 

på, at de har nok mad til at komme igennem julen.

 
Den nye skolegrund
Vi vil også gerne sige en varm tak til jer, som har 

hjulpet med pengegaver til køb af skolegrunden til 

børnene fra slummen. Grunden er købt og betalt, 

hvilket er et Guds under. I øjeblikket arbejder vi 

på højtryk med at få skødet udfærdiget. Så snart 

skødet er i orden, går vi i gang med første etape, 

dvs. byggeriet af børnehaveklassen.

Vi vil gerne starte med at bygge en bygning med 
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plads til 3 klasseværelser, så vi kan starte op med 

børnehaveklasserne. Der er 3 forskellige børneha-

veklassetrin, inden børnene kommer i 1. klasse. 

Vores skole 

Angående den nuværende skole, som vi har byg-

get fra børnehaveklassen til 7. klasse, er den nu 

overdraget til afrikansk ledelse, hvor Wilfred står 

med det daglige ansvar. Da skolen også har en del 

betalende elever, kan den klare sig økonomisk, 

hvilket giver os mulighed for at starte en ny skole 

for børnene i Arushas slum.

Vi fortsætter selvfølgelig med at støtte de 

”Hjertebørn”, som vi allerede har på skolen. 

Børnekampagnerne 

Vi holder jævnligt børnekampagner. På en af de 

sidste kampagner oplevede vi noget helt utroligt. 

Under et af møderne kom en ung kvinde, som var 

aktiv trolddoktor, frem til platformen og ønskede, 

at vi skulle bede for hende. Hun ønskede at blive 

en kristen og tro på Jesus Kristus.

Efter hendes beslutning om at blive en kristen, 

kom hun igen den følgende dag for at aflevere alle 

sine trolddomsting, som hun ønskede skulle bræn-

des (hun var ikke blevet opfordret til det). Hun var 

ikke i tvivl, for nu havde hun givet sit liv til Jesus 

og ønskede at være en fri kvinde, klar til at starte 

et nyt liv med Ham.

Tænk, denne forhenværende troldkvinde kom om 

søndagen til gudstjenesten og aflagde sit vidnes-

byrd. Vi gav hende en Bibel og sagde, at fra nu 
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af skulle hun fordybe sig i Guds ord i stedet for at 

beskæftige sig med trolddom. I ugens løb var der 

også 11 andre, som havde besluttet at give deres 

liv til Jesus.

Kirken, vi besøgte, havde kun 20 medlemmer, 

så denne kampagne blev en stor velsignelse for 

menigheden. Præsten var så taknemmelig over alt 

det, der var sket i ugens løb, at han græd af glæde 

søndag formiddag til gudstjenesten. 

Præsten fortalte os, at under børnekampagnen 

stod en imam og kastede ånder ind over for-

samlingen og op på platformen. På denne måde 

prøvede han på at forhindre og forstyrre møderne. 

Vores gæster oplevede også denne situation, som 

præsten fortalte om, men det lykkedes heldigvis 

ikke for imamen at forstyrre, for vi er dækket un-

der Jesu dyrebare blod. Tak, kære venner, fordi I 

dagligt beder for os. Det har meget stor betydning, 

specielt når vi arbejder blandt muslimerne, hvor 

der ofte er stor åndelig modstand.

Flere steder er det lykkedes for de lokale kirker at 

starte børnehaveklasse for landsbyens børn efter 

en børnekampagne. Under kampagnerne opfor-

drer vi forældrene til at sende deres børn i skole, 

da det bedste man kan gøre som forældre er at 

give børnene en god uddannelse. 

 

 
Computere til skolebrug 
Vi har i skrivende stund besøg af en meget god 

ven ved navn Michael fra Slangerup. Han er man-

den, som skaffer os alle de fine, brugte computere 

til skolebrug. Og så kommer han også herud og 

underviser afrikanerne i at bruge computerne. 
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Han har netop sat et computerkursus i gang i 

vores garage, så han er til stor hjælp for os. Tænk, 

han har valgt at bruge hele 6 uger af sin ferie for 

at give os en hjælpende hånd i arbejdet. Det er vi 

meget taknemmelige for.

Med denne hilsen vil vi sige tusind tak for alt, 

hvad vi har delt sammen i årets løb. Vi ser frem 

til et nyt og spændende år med nye udfordringer, 

hvor vi kan være med til at sprede lys og samtidig 

forbedre børnenes vilkår.

Tak fordi I fortsat vil stå sammen med os. Vi op-

lever gang på gang, at når vi løfter i flok, er byr-

den ikke så tung. Det er Guds vilje, at vi hjælpes 

ad. Ingen formår at gøre arbejdet alene.

 
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.




