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Jeg, Tabitha, har haft en længere pause, hvad 
angår at undervise børnene i kristendom. Men jeg 
har nu i lang tid følt, at jeg skulle gå i gang igen, så 
børnene får mulighed for at høre evangeliet.

Fredag den 31. maj 2013 blev derfor en helt fanta-
stisk dag for mig, da jeg var ude på vores nye skole 
for at undervise i kristendom for første gang.

Ca. 80 elever og hele lærerstaben var til stede. Jeg 
brugte flonellograf, selvom det er meget gammel-

dags. Men for børnene virkede det ikke gammel-
dags. Ingen havde set det før, og selv de helt små 
på knap 4 år sad som på nåle for at se billederne 
og følge med.

Prøv engang at se de små størrelser, som de lov-
priser Herren med løftede hænder under sangen. 
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Kære trofaste venner
Visionen er blusset op igen



Det smelter ens hjerte fuldstændigt. Vi har en lille 
pige, som er halvt afrikaner og halvt kineser. Hun er 
så kær og smilende.

Vi har en dreng på skolen, som hedder Gabriel og 
går i 3. klasse. Han har ingen forældre – begge 
er døde af aids. Han boede hos sin mormor indtil 
for nylig. Han klarede sig meget dårligt i skolen og 
var altid ukoncentreret. Vi begyndte at undersøge 
sagen og fandt ud af årsagen til hans problem. Han 
boede hos sin mormor og måtte selv bestemme 
det hele. Drengen havde fået nogle dårlige kam-
merater. I en alder af 8 år var han begyndt at ryge 
og stjæle. Han var med i en drengebande og hans 
situation var meget belastende for hans mormor, 
som ikke magtede at hjælpe drengen.

Vi tog en snak med mormor, om det ikke ville være 
en hjælp for hende, hvis vi lod Gabriel komme 
ind på vores ”kærlighedshjem” hos ægteparret 
Rosabella og John. Det ville hun gerne og drengen 
var også villig til at blive flyttet. Efter kun en måned 
har denne lille dreng rettet sig fuldstændigt op igen. 
Han er blevet så glad, vil gerne snakke og smiler til 
mig, når jeg kommer ud på skolen. Han klarer sig 
allerede meget bedre i klassen igen. Hans adfærd 
er helt ændret, efter han er kommet væk fra sine 
dårlige kammerater.

Tænk, hvad det betyder, når børnene bor under 
gode og trygge rammer. ”Kærlighedshjemmet” er 
et sted, hvor Guds kærlighed fungerer i praksis. 
Her er børnene omsluttet af ægte tryghed og kær-
lighed.

Byggeriet af skolens computerklasse skrider godt 
frem. Der mangler efterhånden kun glas i vinduer-
ne, at blive sat loft op og at få vægge og loft malet. 
Eleverne glæder sig meget til at få computerunder-
visning.

Torkild har hele tiden følt i sit hjerte: ”Vi skal tilbage 
til denne landsby.” Landsbyen er meget muslimsk 
(minder næsten om Zanzibar), og der er meget lidt 
kristen aktivitet i området.

Kirken, som havde inviteret os, har kun 12 medlem-
mer og oplever en voldsom modstand fra mus-
limerne. Efter vores indsats med børnemøderne 
tror vi på, at de kristne vil få større indflydelse og at 
forholdet til muslimerne vil tage en positiv drejning.

Torkild på  
børnekampagne
Vi har været på børnekampagne 
i uge 22. I marts måned var vi i 
samme landsby, hvor vi dog måtte 
aflyse møderne på grund af vold-
som regn.
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Børnemøderne bar tydeligt præg af, at mange børn 
blev tvunget til at blive hjemme. Muslimerne prø-
vede også at lave noget for børnene for at forhindre 
dem i at komme, men børnene ville så gerne være 
med i vores arrangement på mødepladsen.

Fredag aften og nat gik muslimerne i optog, me-
dens de trommede løs på deres trommer og gik 
op og ned gennem byen. Torkild troede, der skulle 
være bryllup, da man i deres kultur annoncerer 
forskellige arrangementer på denne måde, så han 
lagde sig trygt til at sove. 

Næste morgen kom præsten og hans kone og 
fortalte, at det var en demonstration imod børne-
møderne og filmfremvisningen om aftnerne. De 
advarede børnene om, at de skulle tage sig i agt for 
disse fremmede kristne ”- for de er farlige!”.

Men Gud ville det anderledes, for denne demon-
stration bevirkede netop det modsatte af det, der 
var hensigten, og nu kom der endnu flere børn og 

voksne lørdag og søndag. Om søndagen til guds-
tjenesten var kirken fyldt med næsten ene børn.

Der er blevet sået en sæd i denne landsby. Nu 
beder vi Jesus om, at sæden må spire og give en 
høst. Det står klart i Bibelen, at Guds ord aldrig 
vender tomt tilbage.

Alle de kirker, der blev indviet, ligger i kystområdet 
ikke langt fra Dar es Salaam.

Nogle af stederne var vejene næsten ufremkomme-
lige, da det havde regnet meget kraftigt uafbrudt 
i to dage og jordvejene var meget glatte – det var 
næsten som at køre i sæbespåner.

Selvom det regnede voldsomt, mødte folk allige-
vel talstærkt op. Det blev nogle velsignede dage 
med indvielser – og I skulle se, hvor glade kirkens 
medlemmer blev for deres fine kirke. I Tanzania er 
kirken jo ikke bare et sted, hvor man holder guds-
tjeneste, men det er samtidig deres sociale sam-
lingssted, hvor man mødes, deler nyheder med 
hinanden og hygger.

Den ene kirkeindvielse var i en landsby ca. 100 km 
fra Dar es Salaam. Turen tog dem 3 timer at køre, 
da vejen var dårlig på grund af regn. Torkild og 
teamet havde for ca. 1 år siden en børnekampagne 
på dette sted. Dengang havde kirken 17 medlem-
mer og nu til indvielsen fortalte præsten ivrigt, at de 
har 27 medlemmer. Han sagde, at dette var frugten 
af børnekampagnen. 

Kirkeindvielse
Torkild har sammen med vores 
tyske ven, Friedhelm (ham, der 
bygger kirker), været på en 10- 
dages turné, hvor de har haft 7  
kirkeindvielser og set på 8 nye  
kirkeprojekter. 
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Det er ikke de store tal, der er blevet lagt til me-
nigheden, men man skal huske på, hvor muslimsk 
denne landsby er. Det er et mirakel, når en enkelt 
muslim vælger at blive kristen, så vi er dybt tak-
nemmelige til Jesus for de 10 nye medlemmer.

En af de indviede kirker havde de kristne bygget på 
i 15 år, uden at det var lykkedes dem at gøre den 
færdig. Der havde vi også tidligere haft en børne-
kampagne. Vi tog nogle billeder af det halvfærdige 
kirkebyggeri og viste det til Friedhelm. 

Friedhelm bad over situationen og kom senere til 
Torkild og sagde: ”Jeg vil gerne gøre kirken fær-
dig.” Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor glade 
præsten og medlemmerne blev, for nu var dagen 
kommet, hvor de kunne indvie deres nye kirke.

Kirkeindvielserne er nogle helt særlige dage for de 
kristne. Det ses tydeligt, for kirken er flot pyntet, og 
folk kommer i deres bedste og fineste tøj.

Da de kom hjem, var Torkild godt nok træt, for han 
havde tolket for Friedhelm under hele turen. De 
havde også kørt nøjagtig 2.120 km fra de forlod 
Arusha, til de var hjemme igen. De så flere alvorlige 
ulykker under turen; ved en af dem døde 7 men-
nesker. 

Tusind tak for jeres forbøn for os, især når vi kører 
de mange kilometer. Det er trygt at vide, at der er 
nogle, der står sammen med os og beder Jesus 
om englevagt. 
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Det betyder, at de får en god høst. Ja, vi har netop 
hørt, at de er begyndt at høste deres majs. Gud er 
så god og vi er så glade på deres vegne, at de ikke 
skal sulte eller bede andre om hjælp for at overleve.

Masaierne har gennem længere tid arbejdet på at 
bygge en klinik, da der virkelig er brug for hjælp til 
de syge, så de ikke skal transporteres 120 km til 
Arusha for at få almen lægehjælp. Vi tænker ofte: 
”Bare vi havde haft sådan en klinik, da Lorikus fa-
milie blev forbrændt.” Tænk, om denne familie bare 
kunne have fået smertestillende medicin og den 
første, vigtige behandling af brandsårene.

Klinikken skal hjælpe med at behandle de mest 
almindelige sygdomme såsom malaria, maveinfek-
tioner, slangebid samt hjælpe til ved fødsler. Mange 
kvinder og børn dør under fødslen, fordi de skal 
transporteres så langt, inden de kan blive behand-
let. Transporten foregår ofte bag på en cykel.

Desværre er klinikken ikke færdig og vi kan ikke se, 

hvordan de skulle kunne komme videre. Derfor har 
vi sådan en nød for at give dem et løft og hjælpe 
dem med færdiggørelsen.

Da vi havde det sidste hold Alterna-elever på besøg 
fra Mariager, havde de samlet ind til vinduer. Det er 
vi meget taknemmelige for. Nu mangler der glas til 
vinduerne, nye døre, væggene skal pudses og der 
skal lægges gulv.

Der skal bruges: 
• 7 døre = 6.400 kr. 
• Glas til vinduerne = 2.400 kr. 
• 100 poser cement = 6.200 kr. 
• Sand og vand (ja, vi er nød til at hente  
 vandet langt derfra) = 5.000 kr. 
• Udgifter til håndværkere = 5.000 kr.

Hvis du har lyst til at hjælpe med noget af dette, 
kan du øremærke pengene ”Klinik”.

Klinik i Mswakini 
Vi har den store glæde at kunne 
meddele, at ude hos vores kære 
masaifolk, hvor vi har hjulpet med 
megen nødhjælp de senere år, har 
de fået masser af regn i foråret.
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For det første er vi i fuld gang med at håndgrave en 
brønd for at skaffe vand til dem. De bor på en slags 
klippegrund, hvilket gør arbejdet ekstra vanskeligt, 
for jorden er fyldt med klippesten. 

Nogle gange er stenlaget så svært at komme igen-
nem, at der må bruges dynamit. Men de, som gra-
ver, siger, at der er gode udsigter til at finde vand, 
da jorden har forandret sig og begynder at blive 
fugtig.

Pudde har gennem en længere periode haft sådan 
en sød ung pige til at hjælpe med at passe bør-
nene, men pludseligt forsvandt hun uden at sige et 
ord, og Pudde var meget ked af det. Pudde havde 
opgivet at se pigen igen, men efter et halvt år ban-
kede det en dag på porten og hvem stod udenfor 
og græd? Det gjorde den unge pige. Hun havde en 
kæmpe mave og det var tydeligt at se, at hun var 
blevet gravid. Hun turde ikke fortælle Pudde om sin 
situation og nu var hun både fortvivlet og bange 
og vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Derfor bad 
hun Pudde om tilgivelse og om hun måtte komme 
hjem til hende igen. De fik talt ud og pigen fik lov at 
komme tilbage igen.

En uge senere skulle pigen ind til byen og mens 
hun var på vej fik hun kraftige veer. Hun nåede 
ikke at komme på hospitalet, men heldigvis var der 
nogle forbipasserende kvinder, der hjalp hende. 
Det lykkedes ved Guds nåde for kvinderne at assi-
stere under fødslen og hun fødte en dejlig, velskabt 
dreng, som hedder Samuel.

Som de fleste sikkert husker, har Pudde tidligere 

Pudde
Hos vores kære Pudde sker der 
flere positive ting, men desværre 
er der også et stort bønneemne.
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I ønskes en rigtig god sommer.

Kærlig hilsen 

fra jeres venner i Tanzania
Tabitha og Torkild

Tusind tak

fået en underlivsoperation og vi håbede, at hun 
var blevet rask. Hun er bare så fortvivlet, da hun 
netop har været til læge og fået at vide, at der igen 
er en stor svulst på livmoderen. Hun skal opereres 
hurtigst muligt, da hun har meget store smerter og 
næsten ikke kan spise. 

Tak for jeres forbøn for vores kære Pudde og bør-
nene. Pudde er meget nervøs for denne operation; 
lægerne mener nemlig, de bliver nødt til helt at 
fjerne livmoderen.

Efterskrift

Pudde er nu opereret og de har taget hele livmode-
ren. Dermed håber vi, at hun igen vil blive rask og 
at der ikke kommer flere knuder.

Jeg har besøgt hende i dag i hendes hjem, da hun 
netop er udskrevet. Tusind tak for jeres forbøn for 
vores kære Pudde.

Sara, Mirjam, Per, Torkild og jeg har det rigtig godt 
og vi glæder os så meget til, at Rebekka kommer 
herud på sommerferie.

Vi vil fra dybet af vore hjerter sige jer tusind tak for 
al jeres kærlighed til os, for jeres forbøn og offer-
vilje til arbejdet. Uden jeres hjælp ville vi ikke være i 
stand til at hjælpe dem, der er i nød.

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.


