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Hele gruppen skulle have været af sted for at op-
leve en børnekampagne i bushen sammen med 
Torkild og teamet, men vejret var ikke med dem. 
Netop i dette område regnede og regnede det hver 
eneste dag, så desværre måtte børnekampagnen 
aflyses.

Vi tror alligevel ikke det var tilfældigt, at planen blev 

ændret. Nu fik vi nemlig tid til at besøge et cen-
ter, som tager sig af forældreløse børn, for så vidt 
muligt at få dem placeret i forskellige hjem hos 
plejeforældre. Hver lørdag samles alle børnene på 
centeret for at have fællesskab med hinanden og få 
noget god mad. Vi havde tidligere været ude i dette 
område med nødhjælp, hvor vi bl.a. uddelte nogle 
sække majs til dette hjem.

I oktober havde vi et fantastisk dejligt besøg af en gruppe på 13 dan-
skere, hvor bl.a. Tabithas storebror og svigerinde var med. Det var en god 
anledning til at vise dem alle vores arbejdsgrene. Vi havde forberedt et 
alsidigt program, så gæsterne kunne få så meget som muligt at se.
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Vi blev budt velkommen af præsten og hans kone, 
som er lederparret der. Hos præstefamilien mødte 
vi en ca. 14 år gammel pige, der var løbet hjemme-
fra, da hun skulle omskæres og tvangsgiftes med 
en mand, hun overhovedet ikke elskede. Hun var 
skrækslagen ved tanken om begge dele. Hun hav-
de set mange af sine veninder blive omskåret og 
set, hvor meget de led efter indgrebet. Efter planen 
skulle hun straks efter omskærelsen giftes med en 
mand, hun ikke følte noget for. Pigen sagde: ”NEJ 
TAK” og besluttede sig for at stikke af. Hun gemte 
sig hos præstefamilien, da hun vidste, at de tog sig 
af børn som hende.

Præstekonen fortalte, at hun fik lov til at se pigen 
uden tøj på og kunne se, hvor forslået hun var over 
hele kroppen. Hendes familie havde straffet hende, 
fordi hun nægtede at lade sig omskære og efterføl-
gende at blive gift.

Alle vores gæster var tydeligt berørte af pigens 
situation og spurgte, om der dog ikke kunne gøres 
noget for at hjælpe den stakkels pige. Inden der 
var gået en uge, havde vi fundet et hjem til hende 
i Arusha, hvor hun nu også går i skole. Pigen har 
aldrig gået i skole, så hun kan hverken skrive eller 
læse. Ligeledes lykkedes det at finde en voksen-
skole, så nu går hun i 1. klasse og stortrives med 
det. Hun virker til at være meget intelligent.

Forleden kom pigen, der hedder Neema, og hen-
des plejemor på besøg hos os. Neema strålede af 
glæde i sin nye skoleuniform og med skoletasken 
på ryggen. Man kunne tydeligt se, at hun nu havde 
fået et anderledes glimt i øjnene. Hun strålede af 
værdighed over at have påbegyndt sin skolegang.

Det var tydeligt at se, at hun trivedes i sine  
nye omgivelser. Det kunne ske, fordi nogle i 
gruppen fra Danmark besluttede sig for at hjælpe 
hende med skolegang, kost og logi. Hendes fa-
milie har nu accepteret, at hun bor og går i skole i 
Arusha. 

 

Per og Sarah skulle til Kenya til motorcykelræs; der-
for skulle der først trænes på deres hjemmebane. 
Per ville foretage et langt spring med motorcyklen, 
men desværre styrtede han og blev alvorligt kvæ-
stet (han havde heldigvis hjelm på). 

Jeg blev voldsomt chokeret, da jeg så Per på ho-

Tragisk ulykke 

Lørdag den 26. november var jeg 
(Tabitha) sammen med Mirjam 
og noget af hendes familie til et 
julemarked, hvor vi rigtigt hyg-
gede os sammen. Torkild kunne 
ikke være med, da han var på bør-
nekampagne. Kl. 13.30 skiltes vi 
og kørte hver til sit. Kl. 17 ringede 
Mirjam og sagde: ”Mor, skynd dig 
at komme ned på hospitalet; Per 
er kommet grusomt galt af sted på 
motorcyklen!”
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spitalet, for det blødte fra hans hage, mund og ven-
stre øre. Men jeg var overrasket over at se, hvordan 
han kunne tale, selvom han var så medtaget. Han 
kunne holde styr på, om han skulle tale dansk eller 
engelsk, hvilket viste, at han stadig var klar.

Efter flere undersøgelser på et hospital i Arusha, 
viste det sig, at hans kvæstelser var mere alvorlige 
end først antaget, så han måtte straks overføres til 
The Nairobi Hospital i Kenya. Han blev fløjet dertil – 
det var en forfærdelig tur for Per. Lægerne var be-
kymrede for skaderne på hans hoved og i Arusha 
kan man ikke lave CT-scanning. 

Efter en række undersøgelser viste det sig, at Pers 
kæbeben var knust flere steder, tænder var fal-
det ud eller brækket, han havde tre flænger under 
hagen og venstre øre var blevet beskadiget. Begge 
håndled var knust,  venstre arm brækket flere ste-
der og brystkassen var blevet voldsomt trykket.

I skrivende stund er det 7 dage siden ulykken skete 
og Per har haft nogle meget hektiske dage med 
flere operationer. De længste operationer tog hen-
holdsvis 6 og 9 timer. 

Tak for forbøn for Per, at Jesus må hjælpe ham, så 
han må hele og komme over dette forfærdelige, 

som er hændt. Vi ved, at det kan blive en langvarig 
pause for Per, inden han igen bliver fuldt arbejds-
dygtig.

Vi takker Jesus, fordi Per overlevede. Tak også 
for forbøn for Mirjam og pigerne, det behøver de. 
Mirjam er hos Per i Kenya og vi tager os af pigerne, 
så de fortsat kan gå i skole.  

Om søndagen til gudstjenesten kom fire voksne, 
som ønskede at blive kristne efter at have hørt det 
glade budskab. Kirken har kun 22 medlemmer og 
har behov for en ny bygning – den gamle er falde-
færdig.

Præsten har netop ringet til os for at fortælle, at 
hun aldrig har oplevet noget lignende. Flere kirke-
fremmede i deres landsby havde været så glade for 
børnekampagnen, at de nu har tilbudt at give en 
hånd med at bygge den nye kirke.

Flere var også kommet til præsten for at søge om 
medlemskab af kirken. Medlemmerne i kirken 
oplever en helt ny tid som følge af, at Guds ord er 
blevet forkyndt. Al ære til Jesus, fordi vi må være 
redskaber i Hans hånd. 

På crusade 

Børnekampagnen blev et vende-
punkt for den lille menighed, der 
havde inviteret os. 
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På turen mødte de en modkørende lastbil, der 
pludselig tabte et forhjul og begyndte at slingre 
voldsomt. Flere i teamet sov, men blev vækket af 
Torkild, da han nærmest i panik råbte: ”Nu går det 
galt! Vi bliver ramt af en lastbil!” Lastbilen kom over 
i Torkilds kørebane og et frontalt sammenstød var 
uundgåeligt. 

Alle i bilen råbte enstemmigt bare et enkelt ord, 
nemlig ”JESUS” og pludselig ændrede lastbilen 
kurs og røg ud i rabatten og forsvandt ind i noget 
buskads. Den dag var ingen af os i tvivl om betyd-
ningen af englevagt. Der blev sendt mange tak-
sigelser op til vores himmelske far for dette store 
mirakel.

Denne enke var syg med mavesår. Hun havde væ-
ret nødt til at bruge alle pengene til lægehjælp og 
havde derfor ikke råd til at købe mad. Vores første 
reaktion var: ”Jamen, vi kan desværre ikke hjælpe 
alle,” men samtidig kom tanken: ”Hvad ville Jesus 
have gjort i samme situation?” Vi kender allerede 
svaret og derfor besluttede vi at betale læge- 
regningerne og give hende noget mad. 

En af de store drenge ville gerne læse videre, men 
på grund af moderens økonomiske situation kunne 
det ikke lade sig gøre. Jeg vil så gerne, om vi kan 
hjælpe denne kvinde, især med at få hendes søn i 
skole.

Et mirakel

Jeg har lyst til at fortælle om et 
stort mirakel, som Torkild og 
teamet oplevede på vej til deres 
børnekampagne i uge 47.

Besøg hos en enke

For nylig besøgte vi en enke med 4 
børn. Livet er hårdt for mange en-
lige kvinder, som selv skal forsørge 
børnene, betale husleje og sende 
børnene i skole. 
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Vi har ligeledes fået penge fra forskellige organisa-
tioner som DMRU, FrikirkeNet og Børn Sulter, så 
nødhjælpen er effektiv.

Et nødhjælpsteam bestående af 5 af vores egne 
folk kører i pendulfart for at dele majs ud. Mirjam 
står i spidsen for at dele majs ud i Mswakini hos 
vores masaifolk og deforuden hjælper vi i 4 andre 
områder. Det betyder, at vi kan være med til at gøre 
en stor forskel, takket være jeres støtte, kære ven-
ner.

Der bliver grædt mange glædestårer hos de men-
nesker, der får tildelt majs. Søen hos masaifolket 
har været helt tørlagt. Kvinderne havde gravet et 
stort hul i søen, hvor de sad med en kop og fyldte 
vand i en spand. Men vandet er meget forurenet og 
folk bliver syge af at drikke det. 

Og nu en rigtig god nyhed: Medens jeg skriver 
denne hilsen, har det regnet i masailandet og søen 
er blevet fyldt op. Nu er der vand til både menne-
sker og dyr.

Uddeling af majs

Det er med stor taknemmelighed til Jesus og til alle 
jer, som har bidraget økonomisk og dermed gjort det 
muligt for os at hjælpe dem, som sulter. 
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I går afleverede vi mad hos en enke, som brød ud 
i gråd, da hun så vores folk komme med mad til 
hende.

Sådan oplever vi det hver gang, vi kommer til et 
hjem: alle i familien bliver meget rørte og glade. Vi 
har delt 30 pakker ud, som består af 1 sæk majs 
(100 kg), 10 kg bønner og 6 kg sukker. Det har en 
værdi af 250 kr. og gør en stor forskel i en fattig 
families hverdag.

En stor tak til jer, som har givet til disse fattige 
familier.

1. januar 2012 starter vi op med børnehaveklas-
serne. Vi regner med at bygge flere klasseværelser, 
efterhånden som midlerne kommer ind. I øjeblikket 
bygges der en børnekirke på skolen, som vi i første 
omgang samtidig kan bruge til spisesal og kontor. 

Tusind tak til jer, som er med til at støtte det nye 
skolebyggeri – må Jesus rigt velsigne og lønne jer 
tilbage.

Det kommer lidt bag på os hvert år, for her er det 
højsommer og så glemmer man let alt om jul, sne 
osv. 

Uddeling af julemad

Vi har igen i år fået penge til udde-
ling af julemad til ekstremt fattige 
familier. 

Skolebyggeriet

Det går rigtig godt med det nye 
skolebyggeri. Der mangler kun at 
blive malet, så er to af klasseværel-
serne klar til brug. 

Julen 2011
Julen nærmer sig igen med raske 
skridt.
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I ønskes alle en glædelig jul og 
et godt nytår.

Kærlig hilsen fra

Tabitha og Torkild

Vi vil gerne sige jer tusind tak for det dejlige 
samarbejde, som vi har haft igennem alle årene. 
Ligeledes en stor tak, fordi vi må være jeres for-
længede arm i Tanzania. 

Tak fordi I trofast støtter arbejdet, så det er muligt 
for os at arbejde herude og hjælpe folk i nød. Tak 
for jeres breve og mails, det varmer rigtig meget, 
når vi oplever, at vi ikke er glemt.

I år kommer vores datter, Dorrit, ud og fejrer julen 
sammen med os, hvilket vi glæder os meget til.

Med denne hilsen vil vi gerne sige alle tusind tak 
for alt, som vi har delt sammen i året 2011, som 
snart er gået og må Herren velsigne jer i det nye 
år. 

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 missionskas-
sereren 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 2011 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 14.500,00, hvis man har givet kr. 15.000,00.


