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Kære elskede venner!
Først og fremmest vil vi gerne fortælle om 
vores kære ”mormor” og hendes børnebørn. 
Denne lille familie har oplevet et fantastisk 
løft i deres hverdag.

De to dejlige piger er flyttet ud på Kærligheds-
hjemmet” og bor nu hos Rosabella og John. Pigerne 
er så glade for at bo hos dem, at de slet ikke savner 
deres mormor. Pigerne er samtidig begyndt i skolen, 
hvilket de glæder sig over hver eneste dag.

Da vi mødte denne mormor første gang, så hun me-
get trist og bekymret ud, men nu er hun bare så glad 
og taknemmelig for den hjælp, som hun har fået. Ud 
over, at børnene går i skole, får hun også lidt økono-
misk hjælp til at klare hverdagen.

Alenefar til 4 børn
Vi har oplevet en sand tragedie på nær hånd, 
da vores nabo mistede sin hustru og børnene 
deres elskede mor. 

Moderen døde pludseligt og det var et stort tab for 
hele familien, da det var hende, der tog hånd om 
hjemmet og børnene. Hun efterlod sig mand og 2 
store og 2 mindre børn.

Denne familie bor i en jordhytte og har altid været 
meget fattige. Faderen drikker hele tiden og efter mo-
derens død blev børnene derfor sendt hjem til farmor. 
Hun lever af at lave hjemmebryg og har en lokal bar. 

Det betyder, at børnene altid var omgivet af berusede 
mennesker fra morgen til sen aften. Børnene levede 
et kummerligt liv og var præget af, at de levede i et 
vanskeligt miljø uden nogen form for tryghed.

Gennem længere tid talte vi om, hvordan vi kunne 
hjælpe de to yngste børn, som er to små drenge. 

Da vi på daværende tidspunkt ikke havde mulighed 
for at hjælpe, spurgte vi vores nye missionærer, Sara 
og Stig, om de evt. kunne hjælpe med at betale sko-
lepenge for de to drenge. Til vores store glæde sagde 
de med det samme, at det ville de meget gerne.

Disse drenge er kommet til at bo hos en plejefamilie 
i nærheden af vores skole og er begyndt i skolen. De 
stortrives allerede. For os er det så skønt at få lov at 
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hjælpe de små, forsømte stakler til at få et bedre liv 
under trygge forhold. 

Forleden, da vi besøgte skolen, kom drengene løben-
de, strålende som små sole. Det var så dejligt at se 
den forandring, der var sket på så kort tid.

Lille hjælp – Stor virkning
For nylig havde vi Torkilds kusine, Inga, og 
hendes mand, Erling, på besøg. Efter besøget 
skrev Inga dette indlæg:

”Som kusine til Torkild havde vi for 4 år siden den sto-
re oplevelse at besøge dem for første gang i Tanzania 
og se det store arbejde, de gør blandt børnene. Inden 
vi besøgte dem dengang, havde vi allerede i et par 
år haft et hjertebarn ved navn Dorkas. Hende ville vi 
selvfølgelig gerne besøge.

Det var en meget forknyt lille familie, der modtog os. 
De boede i to små værelser, som de havde svært ved 
at betale den månedlige husleje for, da de på det 
tidspunkt desværre var arbejdsløse begge to.

For ganske nylig, i november, var vi igen på besøg i 

Tanzania og fi k anledning til at besøge den lille 
familie igen – og sikke dog en forskel.

Tabitha og Torkild havde tidligere hjulpet moderen 
med at få et sykursus, og havde også givet hende 
2 symaskiner. Så nu syede hun puder og duge, 
som hun solgte. Samtidig havde hun en dame hos 
sig, som hun underviste i at sy. Faderen havde ved 
Tabitha og Torkilds hjælp fået arbejde på en skole 
som pedel. 

Sikken ændring i forhold til, da vi besøgte dem sidst 
for 4 år siden. Da vi kom, kunne vi næsten ikke ken-
de dem, for de smilede og var så glade. Det var tyde-
ligt at se, hvordan de havde fået mod på tilværelsen 
igen.

Det her er bare ét eksempel ud af mange, hvor 
Tabitha og Torkild er med til at gøre en forskel igen-
nem deres missionsarbejde i Tanzania. For os var 
besøget hos denne familie et af højdepunkterne i 
vores ferie.”

Kærlig hilsen fra Inga og Erling
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Crusade i Ilongero nær Singida
Jeg må tilstå, at det var en skuffet Torkild, 
som kørte til denne børnekampagne i Ilon-
gero. 

Netop inden de skulle af sted, blev vi ringet op af 
præsten med den besked, at de ikke måtte vise film 
om aftenen, da det lokale politi var bange for bombe-
attentater. Et argument vi aldrig havde hørt før i alle 
de år, vi har kørt børnekampagner. 

Vi følte, at det var et direkte angreb fra fjenden, som 
bare ønsker at ødelægge og hindre evangeliet i at nå 
ud til børnene.

Torkild gik i gang med at ringe til forskellige personer 
for at se, om det eventuelt kunne lykkes på en an-
den måde, men intet hjalp. Vi gik i bøn og opfordrede 
samtidig andre til at være med til at bede om, at det 
måtte lykkes at komme til at vise film. 

Da teamet og Torkild tog af sted, sagde de: ”Vi kø-
rer af sted for børnenes skyld. Vi holder børnemøder 
uden at vise film, selvom det er en lang tur.” 

Men Gud gjorde et mirakel for os, som vi sent vil 
glemme. På selve dagen, hvor vi startede med børne-

møder, kom præsten hen til os og fortalte, at myndig-
hederne alligevel havde givet tilladelse til at vise film.

En aften under filmen kom formanden for landsby-
ledelsen (han er i øvrigt muslim) hen til præsten og 
sagde: ”Det er et fantastisk stykke arbejde, der bliver 
gjort for børnene – aldrig har vi oplevet noget lignen-
de!” Nej, for Gud er ingenting umuligt.

I løbet af ugen var der en del voksne, som ønskede at 
modtage Jesus som deres frelser. Hvor er det skønt 
at opleve, at det, der så ud til at skulle mislykkes (at 
vise film), det gjorde Herren muligt.

Under kampagnen havde vi besøg af Bent Ole fra 
vores kirke i Blåhøj. Foruden Bent Ole havde vi også 
Stig med på turen og de underviste hver formiddag 
på et seminar for præster og evangelister.
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Kirkeindvielser
Efteråret har været præget af kirkeindvielser 
og det er blevet til 13. Det er en fantastisk 
hjælp, vi får igennem vores tyske venner, Rosy 
og Friedhelm. 

Det sker ofte, når Torkild er på børnekampagne i 
afsidesliggende landsbyer, at han ser halvfærdige 
kirker. Han tager et billede og indsamler de nødven-
dige informationer, som han derefter giver videre til 
Friedhelm. I langt de fl este tilfælde kommer der et 
positivt svar fra ham om, at han ønsker at gøre kirken 
færdig.

Tænk, at Gud har givet os et sådant ægtepar til at 
hjælpe os med at fi nansiere færdiggørelsen af kirke-
bygninger, der er gået i stå på grund af manglende 
økonomi.

Friedhelm har hjulpet os med kirkebyggerier siden 
1992. Resultatet er, at der til dags dato er blevet byg-
get 262 kirker.

Mswakini-klinikken hos 
masaierne
Det er en stor glæde at kunne fortælle, at kli-
nikken nu står helt færdigbygget og klar til at 
blive taget i brug. 

Mirjam har kæmpet en stor og lang kamp, da hun 

ønskede, at klinikken skulle stå færdig inden jul 
i år, men hun havde ikke penge nok til at gøre 
den færdig.

Mswakini har igennem fl ere år fået hjælp af en mobil 
lægeklinik, der kom to gange om måneden. Projektet 
blev ledet af en koreansk læge, som var gift med en 
ingeniør fra Texas. De arbejdede begge som missio-
nærer indtil for et par år siden, hvor de stoppede med 
arbejdet pga. alder og rejste tilbage til Texas. 

De kom pludseligt på besøg og kontaktede straks 
Mirjam og spurgte, om hun ikke ville køre dem til 
Mswakini, da de gerne ville se området og klinikken 
igen. De blev så begejstrede, da de så, hvor langt 
byggeriet var skredet frem, at de straks besluttede 
at betale for at færdiggøre bygningen. Kan I forestille 
jer Mirjams ansigtsudtryk, da det gik op for hende, at 
klinikken ville stå færdig inden jul?! Ja, Gud er bare 
fantastisk.

Vi sendte straks hele vores stab af håndværkere af 
sted for at gøre bygningen færdig, og her den 15. 
november var den klar til at blive taget i brug.

Denne klinik vil få stor betydning – især for masa-
ikvinderne. Der er en usædvanligt stor børnedødelig-
hed blandt dem, da de fl este kvinder føder hjemme 
uden nogen form for professionel hjælp. Det betyder 
i fl ere tilfælde, at både mor og barn mister livet under 
fødslen. Det vil for en stor del kunne undgås frem-
over, når den nye klinik er taget i brug.

Blandt masaikvinderne omtales Mirjam som deres 
lille ”dronning”, som varetager deres interesser og 
hjælper dem til et liv under mere trygge forhold.
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Mikrolån
I 2009 startede vores gode ven Michael Schla-
witz (IT-manden fra Danmark) et mikrolånspro-
jekt med hjælp fra vores kontor. 

Dette arbejde har udviklet sig positivt. Vi har en dame 
ved navn Haika og hendes veninde, Ruth, som står 
for disse lån. Det er dejligt at se, hvor dygtige disse 
afrikanske kvinder er til at håndtere sådanne projek-
ter og at næsten alle betaler trofast tilbage. 

Målet er, at når pengene bliver betalt tilbage fra de 
forskellige projekter, bliver de frigivet til nye lån og 
nye projekter.

I de fire år, der er gået, har mere end 180 personer 
fået hjælp. Heraf er flest kvinder, da de er de mest 
ihærdige og trofaste. De kan låne et beløb på mellem 
1.000 og 2.000 kr. rentefrit alt afhængig af, hvilke 
projekter de ønsker at lancere.

Der er bl.a. flere, som har fået hjælp til at starte en 
systue inklusive køb af tekstiler. Det har været en 
succes for de fleste.

Andre starter en minikantine ved store arbejdsplad-
ser og sælger mad til arbejderne. Nogle har kastet sig 

ud i en kyllingefarm eller ægproduktion og efterhån-
den fået et godt levebrød.

Vi har netop haft et dejligt besøg af en gruppe af 
Michaels venner, som var med ude at se nogle af 
mikrolånsprojekterne. De besøgte bl.a. en gruppe af 
albinoer i Arusha. 

Albinoer er en gruppe meget udsatte mennesker i 
Tanzania, da de er eftertragtede af heksedoktorer. 
Det siges, at bestemte legemsdele fra albinoer bliver 
solgt til dem, der tror på trolddom, fordi de bærer på 
en enestående overnaturlig kraft. 

Albinoerne lever derfor i stor risiko for at blive kidnap-
pet og slået ihjel. Ud over, at albinoerne hver dag må 
leve med denne frygt, er de også født svagtseende. 
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Grundet albinoernes udsatte situation var det ikke en 
let opgave for vores Haika at få dem overbevist om, 
at der var nogle, der ønskede at hjælpe dem. Det tog 
et års tid, før Haika kunne vinde deres tillid, da de 
troede, det var en fælde, så man senere kunne kid-
nappe dem. 

Det var overvældende taknemmelighed fra de to albi-
norepræsentanter, der mødte den danske delegation. 
Det var første gang repræsentanterne mødtes med 
folkene bag mikrolånsprojektet.

De fortalte om, hvordan mikrolån havde givet dem en 
bedre økonomi og dermed en bedre status i deres 
samfund. De blev ikke set ned på mere eller betrag-
tet som andenrangsmennesker. 

Mikrolånet var bl.a. gået til at starte en mindre dag-
ligvarebutik, hvor en gruppe albinoer hjalp hinanden 
med at betale lånet tilbage. 

Vi fi k oplyst, at lånet var blevet betalt tilbage før tid og 
at de ønskede at få et nyt lån til køb af en motorcy-
kel, som skulle bruges til taxakørsel og til ansættelse 
af en motorcykelchauffør. 

Tumaini er navnet på vores 
nye skole
Efter sommerferien har vi startet en compu-
terklasse med 20 næsten nye computere fra 
Høje Tåstrup Kommune. 

Vi er så taknemmelige for den kontakt, vi har fået til 
denne kommune. Vi har netop givet computere til 2 
andre private skoler med henblik på, at eleverne kan 
dygtiggøre sig i brugen af computere allerede på et 
tidligt tidspunkt. Eleverne starter med at få computer-
undervisning i 3. klasse.

Vi har haft forældredag og alle gjorde store øjne, da 
de så skolens fi ne computerklasse. De gav udtryk for, 
at de var stolte af, at deres børn går på en skole med 
IT-undervisning.

Tak til alle jer, der har været med til at støtte byggeri-
et. Som det går i øjeblikket ser det ud til, at de sidste 
tre klasseværelser bliver færdige inden jul, så vi kan 
modtage nye elever fra januar næste år. 
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I januar går vi i gang med at bygge et toilet til lærere 
og medarbejdere. Det er et krav, der stilles fra myn-
dighedernes side.

Ligeledes vil vi lave en legeplads med legeredskaber 
til de små elever – såsom gynger og vipper – og med 
et par fodboldmål til de større elever.

Nu nærmer julen sig med raske skridt og vi vil gerne 
ønske alle vores læsere en rigtig glædelig jul samt et 
godt og velsignet nytår.

Samtidig vil vi gerne sige jer en meget stor tak, fordi I 
har stået sammen med os i arbejdet endnu et år. Må 
Herren velsigne og lønne jer tilbage.

Jeres store opbakning betyder mere for os, end vi kan 
udtrykke med ord. Følelsen af, at vi arbejder sam-
men, giver os nyt mod og tro på, at det nytter at hjæl-
pe mennesker i nød. 

I år har vi den glæde, at vi får besøg af vores datter 
Dorrit. Sammen skal vi fejre julen hos Mirjam, Per, 
Rebekka og Sarah. Det ser vi frem til. 
 
Kærlig hilsen fra jeres udsendinge 
Tabitha og Torkild

Glædelig jul
og godt nytår

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 ind-
berette 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 missionskassereren derfor have dit CPR-nr. 
og navn.

Har du brug for mere information om dette, kan  
du kontakte 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.


