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I sidste nyhedsbrev skrev vi om den forbrændte 
familie, hvor den lille dreng døde efter 2 uger og 
moderen 3 måneder efter ulykken. Datteren Nolari 
overlevede, hvilket er en stor glæde for faderen og 
hendes storesøster og storebror. Nolari har netop 
gennemgået en operation i venstre arm, da hun 
hverken kunne bøje eller strække den, for den var 
så forbrændt.

Det var en kamp at få hende indlagt på hospitalet 
igen, efter hun havde været indlagt i 3 måneder. 
Hun græd og var simpelthen bange, men lægerne 
og sygeplejerskerne tog hende med storm, for de 
var så glade for at se hende igen. Efter operationen 
er Nolari glad igen, for nu kan hun bruge armen; 
dog ikke 100%, men det kommer efter endt gen-
optræning.

Loriku (faderen) sender jer rigtig mange kærlige 
hilsner med tak for forbøn og økonomisk hjælp. 
Uden jeres hjælp ville det have været umuligt for 
ham at klare de udgifter, der har været i forbindelse 
med det lange hospitalsophold. Vi vil også gerne 
udtrykke vores taknemmelighed, fordi I stod sam-
men med os i den svære tid. Må Jesus rigt velsigne 
jer alle.

Nolari, som er 6 år, har brug for at komme i sko-
le. Vi håber, at nogen læser dette og får lyst til 
at sponsere hendes skolegang og dermed give 
hende mulighed for at få en bedre fremtid. Hun er 
sådan en sød og kvik pige.

Kære elskede venner!
Der er et ord fra Bibelen, som lyder til os igen og igen ”Guds nåde er ny 
hver morgen” og ja, den varer hele dagen igennem. Det er så opmuntrende 
og trosstyrkende, når man står midt i alle behovene og ikke altid ved, hvad 
man skal gøre i de forskellige situationer.
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Torkild og teamet har sammen med eleverne fra 
Alterna været på en 5-dages børnekampagne i 
det sydlige Tanzania. En køretur på ca. 750 km fra 
Arusha.

Det er en meget afsidesliggende landsby og der 
er ikke mange troende. De fleste er afgudsdyrkere, 
men der er også nogle få navnkristne. Pinsekirken, 
som havde inviteret os, havde 45 medlemmer og 
var den allerførste pinsekirke i området. Præsten 
fortalte, hvordan han havde mødt voldsom mod-
stand, da han begyndte at evangelisere i området. 
Befolkningen gik til politiet og fik ham sat i fængsel, 
fordi de påstod, han var kommet for at skabe uro. 
Præsten lod sig ikke så let forskrække og politiet 
måtte løslade ham, da beskyldningerne var falske. 

For præsten og kirkens medlemmer blev det en 
uforglemmelig uge med så mange unge men-
nesker fra Alterna. Som han selv udtrykte det, så 
vendte vi op og ned på det hele i landsbyen med 
vores forkyndelse. Det åbnede vejen for kirken, så 
de kan nå befolkningen med evangeliet. 

Afrikanerne er meget rytmiske mennesker, så 

Alternas friske musikstil i forbindelse med deres 
drama og sang gik rent ind. Allerede fra første dag, 
da musikken gik i gang, kom folk løbende fra deres 
hytter og stod helt fremme på mødepladsen for at 
være med. Skaren af børn og voksne var så stor, at 
de bageste knap kunne se. Så nogle kravlede op 
i træerne (ligesom Zakæus), andre stod på deres 
cykler og andre igen stod på medbragte spande.

Alterna formidlede evangeliet på en enkel og tydelig 
måde gennem deres dramastykker. Alle var tydeligt 
berørte af de unges forkyndelse af Guds ord.

Der kom som sagt rigtig mange børn og voksne 
for at deltage på disse møder. Antallet steg for hver 
dag. Rygtet om børnemøderne spredte sig og folk 
begyndte at komme fra de omkringliggende lands-
byer. Vi hørte, at nogle gik 2-3 timer hver vej for at 
være med. 

Alle tiders Crusade 
Sammen med Alterna fra Mariager. 
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Da Alterna rejste videre efter gudstjenesten om 
søndagen, havde Torkild og vores eget team selv 
børnemødet, og det blev en velsignet afslutning. 
Undervisningen for børnene var taget ud fra tek-
sten ”Jesus, Guds søns blod renser os fra al synd”. 

I ugens løb var der en del børn, som ønskede at 
give deres liv til Jesus og følge ham. Hvilken stor 
glæde at opleve, at børnene havde forstået Guds 
ord. Om formiddagen til gudstjenesten var kirken 
fyldt af en stor flok børn. Det var bare så dejligt 
at se, at børnene havde fundet hen til kirken. Det 
viser, at deres beslutning om at følge Jesus kom fra 
hjertet.

Mirjam var taget med for at stå for maden, da der 
skulle laves mad til ca. 30 personer tre gange om 
dagen. Alt gik rigtig godt; de unge syntes, det var 
skønt med en gang millionbøf. Mirjam havde ansva-
ret for al forplejningen og alt det praktiske i for-
bindelse med Alternas medvirken. Det var en stor 
hjælp for Torkild. 

Det er et stort ansvar at tage hånd om så mange 
menneskers ve og vel; især når man er så langt 
ude i bushen – uden ordentlige køkken- og toilet-
faciliteter. Hun er en uvurderlig hjælp i vores mis-
sionsarbejde og vi er taknemmelige for Mirjam og 
Per.

Alterna-eleverne sov i kirken i små, medbragte 
telte. Vand var der ikke meget af, så der skulle spa-
res. Her ser i en mand, som transporterede vand 
til toiletterne. Når man skulle have bad, fik man en 
spand vand og en kop og så kunne man vaske sig. 
Det kan også lade sig gøre med lidt god vilje og 
eleverne tog det primitive i stiv arm.

Børnene på skolen er mellem 3 og 10 år gamle, 
men de sad som på nåle for at følge med i de un-
ges sange og dramastykker. Til sidst havde Alterna 
en dans, hvor de inviterede børnene med og så 
dansede de alle på livet løs, ih, hvor børnene syn-
tes det var en fantastisk formiddag.

Alterna spiste med og fik afrikansk ugali (majsmel 
kogt i vand) med en hvidkålsret til, uhm, det smagte 
godt. Eleverne var rundt at se klasseværelserne og 
forelskede sig især i børnehaveklassen med de fine 
små pulte.

Alterna besøgte vores 
nye skole
Det blev en rigtig god oplevelse 
med Alterna ude på vores nye  
skole. 
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Efter middagsmaden blev der tid til at lege med 
børnene på legepladsen. Jeg siger jer, det blev en 
dag, som vores børn aldrig vil glemme. Der skal 

hermed lyde en stor tak til alle eleverne fra Alterna 
for deres store indsats. Tak for de mange person-
lige vidnesbyrd, I fortalte både på crusaden og på 
skolen.

Vores skole har nu 75 elever og vi fortsætter med 
at bygge, efterhånden som midlerne kommer ind. 
Næste skridt er at bygge to klasseværelser på 1. 
etage, så vi får et klasseværelse til computerunder-
visning og et til den kommende 4. klasse, som ryk-
ker op i januar 2014. Det betyder, at vi har noget tid 
at løbe på, og det er der brug for, for byggeriet står 
stille for tiden – byggekassen er helt tom. 

Vi er så taknemmelige til enhver, som har stået 
trofast sammen med os i alle årene, som vi har ar-
bejdet i Tanzania. Og vi er glade for, at I har tillid til 

det arbejde, vi gør. Det betyder så meget for os, at 
vi føler, at I bakker os op, så vi aldrig føler os alene.

Det er bare så fantastisk at se det, Gud gør for 
børnene, for når børnene har boet der et stykke tid, 
ser man tydeligt en forandring i deres adfærd. Fra 
at være forsagte og stille på grund af de tragiske 
forhold, de kommer fra, bliver de glade og tillids-
fulde og begynder at fungere som andre normale 
børn.

Der er nu 10 børn på hjemmet, hvoraf fire er foræl-
dreløse (forældrene er døde af aids). Tre har kun 
deres mødre, fordi fædrene er døde af aids og des-
værre er mødrene til disse tre hiv-smittede. Tre har 
deres forældre, men kommer fra meget fattige kår.
Det er så fantastisk, at dette hjem ligger i landsby-
en, hvor vi har vores skole, så de behøver kun at gå 
10 minutter for at komme i skole. Børnene har fået 

Kærlighedshjemmet 
Lidt nyt fra kærlighedshjemmet, 
hvor Rosabella og John tager sig af 
forældreløse og fattige børn. 
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dukker og andet legetøj, som var med i containe-
ren fra Danmark, og de elsker at lege med tingene. 
Selv drengene vil gerne skifte tøj og putte dukker-
ne, ja, de skal nok blive nogle gode fædre en dag.

Værelserne på hjemmet er meget små, og børnene 
er 5 om at dele hvert værelse. Vores håb er, at vi får 
mulighed for at udvide med yderligere to værelser. 
Hvis du vil være med til at støtte, kan du øremærke 
pengene ”Kærlighedshjemmet”.

Nu kan de sidde om aftenen og lave lektier uden 
problemer med at læse. Før var det besværligt for 
dem, da de sad og lavede lektier i lysskæret fra 
petroleumslamper eller stearinlys.

Hos Pudde bor der også to store piger på hen-
holdsvis 21 og 19 år. De hjælper til hos Pudde 
med at lave mad og vaske tøj, da de begge to er 
strandet og mangler hjælp til at komme videre med 
deres uddannelse.

Neema på 21 år mistede sin mor, da hun gik i 4. 
klasse. Moderen blev kørt ned af en bil og døde 
på stedet. Hun har siden boet hos bedsteforæl-
drene, som hjalp hende med at komme i skole til 
8. klasse. Bedsteforældrene er nu døde begge to 
og ingen i familien har økonomisk mulighed for at 
hjælpe hende videre med en uddannelse. Samtidig 
siger de, at der ingen grund er til at bruge penge 
på at uddanne piger, for de skal bare giftes og føde 
børn. Det har gjort Neema så ked af det. 

Jackline på 19 år har begge forældre og de er 6 
søskende. Hendes forældre er meget fattige og de 
har på ingen måde mulighed for at hjælpe hende 
videre, så hun kan gå i secondary skole. Pudde 

er meget glad for disse to piger og har spurgt, om 
vi evt. har mulighed for at hjælpe dem til at læse 
videre. 

Hver pige har brug for 250 kr. om måneden for at 
gå i secondary skole. Har nogen lyst til at hjælpe 
dem, så kontakt os for mere information.

De har været her i 4 uger for bl.a. at hjælpe til med 
alt det praktiske. De kom ikke kun for at holde ferie, 
Enok havde taget murertøjet og træskoene med, 
han ville gerne give en hånd med. Da vi i efteråret 
modtog 2 containere fra Danmark, havde vi så me-
get, som skulle samles igen, da de fleste ting bliver 
skilt ad, for at få mest muligt med i containeren. 

Enok gik straks i gang med opgaverne. Han 
fik desuden samlet to køkkener, som et firma i 
Danmark havde sponseret. Et køkken til selve sko-
len og et andet til et volontørkøkken ude på sko-
len. Inden de rejste tilbage til Danmark, kom der en 
40-fods container sendt fra Sarons Slette i Gatten. 
Ih, hvor var Torkild glad, fordi Enok stadig var her. I 
denne container var der nye tavler til de nye klas-

Pudde – en god nyhed
Vi bringer mange kærlige hilsener 
fra Pudde og børnene. De er oven-
ud lykkelige, for i januar 2013 fik 
de lagt strøm ind i deres hus.

Container og besøg fra 
Danmark
Vi har haft den store glæde at have 
besøg af Berrit og Enok fra Bran-
de. Enok er vores kontaktmand 
mht. alt der vedrører ting, der skal 
pakkes i de containere, vi sender til 
Tanzania.
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seværelser, samt borde og stole. Klasseværelserne 
ser så fine ud med det nye inventar og får megen 
ros af både forældre og folk fra myndighederne, 
der tilser skolen.

Den store 40-fods er netop ved at blive lavet om til 
kontor og lagerrum. Vi har delt den op på midten 
for på den måde at opnå den bedste udnyttelse.

I februar fik vi besøg af Inger Lise og Ingvar fra 
Bornholm. Det er ægteparret, der driver genbrugs-
butikken i Rønne, hvor de sender hele overskud-
det fra butikken til arbejdet i Tanzania. De fokuserer 
især på skolebyggeriet. Det var så dejligt at have 
deres besøg, så de kunne se, hvor stor en hjælp, 
deres støtte er for arbejdet herude. 

Deres lille pige Angela havde på det tidspunkt en 
kraftig malaria og var indlagt på sygehuset. Angela 
fik malariamedicin i form af en sonde gennem en 
blodåre i hovedet. Angela kom til at hive sonden ud 
og da der ikke var opsyn med hende på hospitalet, 
løb medicinen ned over ansigtet. Det resulterede i, 
at hun blev voldsomt vansiret og blind på højre øje. 

Nu 7 år efter er hun et lille livsstykke, men stadig 
med store ar på hovedet efter uheldet. Dengang 
sendte vi deres dreng Lekson i skole. I dag går han 
i 5. klasse og Angela går nu i 1. klasse. Vi har også 
hjulpet børnenes mor, mama Lekson, til at få en 
uddannelse indenfor hotelbranchen og det betyder, 

En lille solstrålehistorie

For ca. 7 år siden begyndte vi at 
hjælpe en fattig masaifamilie, som 
bor i Arusha.
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at hun har fået fast arbejde. Det er så godt at se, 
at det nytter at give dem en uddannelse. Dog er 
lønnen ikke stor; hun får mindstelønnen, som er ca. 
500 kr. om måneden. Men hun er i gang, og det er 
vigtigt, for nu kan familien få mad på bordet. 

Faderen har desværre ikke noget arbejde, men så 
fungerer han som husfar. Jeg har netop besøgt 
dem, og mama Lekson fortalte stolt: ”Min mand la-
ver al maden, laver lektier med børnene og får dem 
i bad.” Hun takkede og var så taknemmelig, fordi 
hun fik hjælp til en uddannelse.

Torkild og jeg har det rigtig godt, vi er raske og 
rørige. Jeg, Tabitha, har det også rigtig godt med 
ryggen, al ære til Jesus. 

Tusind tak for jeres forbøn og støtte til arbejdet. Må 
Jesus rigt velsigne og lønne jer for jeres store kær-
lighed til arbejdet blandt børnene.

Vi elsker jer så meget og er stolte af, at vi har en 
vennekreds som jer i Danmark. 

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 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 2013 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 14.500,00, hvis man har givet kr. 14.500,00.


