
Glædelige jul fra Tanzania 

Kære medhjælpere i Guds rige, 

Jeg vil gerne dele en meget rørende oplevelse 

med jer. Som i jo alle ved tager jeg ugentligt i 

bushen for at dele mad ud til både babyer og 

voksne og i sidste uge var jeg af sted  i et område kaldet Ngoisuk. Da vi 

er færdige kalder Hilary min chaufør på mig og siger, Mirjam du skal altså lige møde 

Mordecai. Så jeg kom over og her står den kønneste lille dreng på 4-5 år. Han beder mig 

knæle ned og så lægger han hånden på mit hoved og velsigner mig. Han beder Gud velsigne 

mig fordi jeg bringer mad ud og så beder han Gud om at beskytte mig. Det var så rørende og 

jeg er så glad for Hilary fik taget dette billede mens Mordecai bad for mig. Jeg tænkte da han bad, at jeg har ALDRIG hørt 

et barn der sådan kan bede og så inderligt, bibelen siger jo vi skal komme til Jesus som små børn, da han bad for mig 

vidste jeg i mit hjerte lige hvad det betød. Men medens han bad gav Gud mig også en tanke som jeg gerne vil dele med 

jer. Han gav mig den idé at nu hvor regnen er begyndt i forskellige områder er probemet det at, folk har ikke råd til at 

købe så sæd, så fik jeg ideen om at hvis nogen af jer har lyst til at hjælpe os med at give de hårdest ramte kære masai 

folk en gave, så kan vi give dem såsæd i gave. En portion af 8 kg så sæd koster 150 kr og det er nok til at plante en 

tønderland majs.(5.000m2) En tønderland til sået med majs kan under normale vejr forhold give majs til en gennemsnits 

familie p 8 personer. Det vil sige hvis de får en god høst vil de have mad 

nok til et helt år!! Er der nogen af jer der har lyst til at være med til at 

give en livgivende jule gave til masaierne? Så kan i støtte på: Reg.nr. og 

konto nr. 97120741793075 mærket ”Bjerres Mission” eller via 

mobile pay på: MobilePay 18513 du får kun skattefradrag hvis 

cpr.nr. og adresse er oplyst. Mærket SÅSÆD. 

Vi har delt baby mad ud og det er så utrolig tørt mange steder og andre har fået regn, det føltes så uretfærdigt 

men vi beder om en god regn i år så de kan få en flot høst. Vi er så heldige at det regner mange steder så Gud 

er god. Babyerne trives også, det er så skønt at følge med i deres udvikling fra at være små grædende børn til 

at blive glade og super aktive;) 

 



Søen er igen helt tør og vi gik over den. De 5 gamle herrer var noget fortørnede over jeg kun tog billeder af 

mama og børnene så de ønskede jeg skulle med på billedet med dem, det kunne jeg ikke helt stå for så det 

ville jeg lige dele med jer. 

 

 Vi har også fået et 

blodtryks aparat 

som vi havde med 

ud til lægen i 

Mswakini klinikken 

og de blev megt 

glade og de tog den i brug med det samme. 

Samtidig fik de også en Water Waste Oil heater så 

de på 10 min kan lave kogende vand. Vandet skal 

bruge så de har rent vand til at vaske nyfødte 

babyer og også vaske instrumenter med, så de 

holde det bakterie fridt. De var meget begejstrede 

og kunne slet ikke forstå det var rigtigt, at vandet 

blev så varmt.  

Der kommer hele tiden nye børn til os der har brug for hjælp. De bragte en pige til os 

der var blevet bidt af en slange, der var gået betændelse i såret og det var vokset helt 

forkert sammen så hun ikke kan bruge sin hånd ordentligt. En anden pige som kun var 

12 år, hendes fødder vendte den forkerte vej, så hun kunne næsten ikke gå. Så kom lille 

Lighntess på 1½ år og hendes historie rørte mig meget dybt. Hun kommer fra en helt almindelig familie, da 

hendes mor var gravid med hende kom hendes far ud for en motor cykel ulykke og døde. Moderen var 

højgravid med hende og hun har også en storebror. Lightness er født med hjertefejl og for at overleve skal hun 

have en stor operation der koster rigig mange penge, og dem kunne den enlige mor ikke skaffe. Jeg tænkte 

ved mig selv, det kunne være mig der var i den situation med 2 små børn alene uden hjælpe, efter Pers ulykke, 

jeg er så taknemlig til Gud at jeg fik lov til at beholde Per. Men den kvinde var ikke så heldig. Vi har nu sendt 

hende til DAR på sygehuset og hun skal opereres af et team fra Dubai. I må meget gerne være med til at bede 

for at alt må gå godt for den lille familie. Da vi fortalte moderen vi ville hjælpe græd hun bare af glæde, den 

lille pige er meget påvirket/svag pga hjertet. Må Gud gøre et mirakel for dem.  

Vi har også den gode nyhed at fortælle at vi begge nu har 

modtaget Permits så vi kan blive 2 år mere. Al ÆRE til JESUS. 

Vi vil gerne sige jer TUSINDE TAK for støtten til vores arbejde og 

alle de forskællige ting vi har gang i for at hjælpe de svageste i 

samfundet. Må Gud rigt velsigne dig for at du står sammen i os i 

alt det vi oplever. 

Med ønsket om en VELSINGET JUL. Kærligst Mirjam og Per 



 


