
Nyhedsbrev Sen sommer 2021 

Kære venner, 

Sommeren er allerede forbi, men vi er taknemlige for den utrolig skønne sensommer vi har fået. Per og mig 

synes vi begynder at falde til og er nu flyttet ind i huset i nr. 49 i Karstoft, hvilket vi er meget glade for. Vi er 

ikke helt færdige med at restruerere huset, men resten kan vi lave efterhånden, selvom vi er flyttet ind. Vi 

skulle jo gøre plads til at mor og far kunne komme hjem og være i MUSEET (Torkilds fars gamle hus). Det 

har været dejligt at få dem hjem og hjælpe os med forskellige projekter på huset og udenfor især. Samtidig 

kan vi arbejde tæt sammen omkring missionsarbejdet, da der i øjeblikket ikke er et kontinent mellem os og 

derfor kan mødes fysisk. Vi er i gang med at planlægge nye områder som min far og mig skal besøge 

sammen. Mange har sendt ønske om hjælp til os så det er rigtig spændede at sidde over en kop te og 

planlægge istedet over en telefon. 

Min tur til Tanzania er blevet udskudt. Som jeg tidligere havde skrevet var turen 

planlagt til TZ. 1. september, men turen er nu udskudt til 13. oktober. Dette er dels 

fordi mor og far er i Danmark pt. og far og jeg sammen skal ud og se på nye 

projekter. Men også fordi regeringen har bedt os om IKKE at samle store grupper af 

mennensker nu da Delta corona raser i Tz. Et af de områder, hvor vi kører nødhjælp 

blev lukket ned, da myndighederne havde besluttet at undgå smittespredning på 

grund af corona. Vi har været ude og lægge gift i vores lagre af majs, så der ikke går 

”duduer” (betyder biller) i majsen. Super godt tænkt af teamet! Men pr.1 oktober 

må vi igen køre ud og dele ud. 

Mange af jer undrer jer nok over hvad der er sket med 

vores skønne Neema efter hun fik et hjerte operation. Jeg 

kan fortælle jer at operationen har været en kæmpe 

success, men det tog længere tid for hende at blive 

behandlet før operationen og hun måtte blive på 

sygehuset lang tid efter operationen også. Det betyder en 

”ekstra udgift” mht. hendes hjerteoperation. Men vi 

TAKKER GUD for at det lykkedes lægerne at gennemføre 

operationen og hun er bare så glad, smiler og griner. Hun 

har bogstavlig talt fået livet tilbage, så en stor tak til jer 

der har været med til at give Neema en ny tilværelse. Hun 

er i skrivende stund hjemme på ferie hos sin familie og skal i Oktober tilbage til 

sygehuset for at de kan følge op på hende.  

 

 

 



Vi har 25 børn inde i systemet af gangen til behandling på forskellige hospitaler og behandlings centre, som 

vi samarbejder med. Det giver mange udfordringer for teamet, men samtidig også en stor glæde for os alle 

at se de mange børn blive hjulpet til et bedre liv.  

En af disse solskins historier er Linna, hun er sygeplejerske på det sygehus, hvor vi har haft flere patienter 

indlagt. På et tidspunkt fik hun selv pludselig store problemer med sit hjerte og skulle have en 

ballonudvidelse. Sygehuset hun arbejder på her i Arusha har ikke mulighed for at hjælpe med den slags 

behandling.  

Derfor måtte hun overflyttes til et hospital, der har specialiseret sig i hjerteoperationer. Det er meget dyrt 

og de penge kunne hun ikke finde for desværre har hendes hendes mand mistet sit arbejde og hun kunne 

jo ikke selv arbejde mere. Linnas OP gik godt og al ære til Jesus. Hun har skrevet et takkebrev og er så 

lykkelig for vores støtte. Nu er hun tilbage og arbejder igen med at behandle vores børn. 

Gud er trofast. 

Hvis nogen har på hjerte at bidrage med et beløb så har vi en venteliste med andre børn, 

der også har behov for hjælp, enhver gave er kærkommen og giver mulighed for at 

hjælpe børnene til et bedre liv. Du kan støtte det på følgende måde: Reg.nr. og konto nr. 

97120741793075 mærket ”Bjerres Mission” eller via mobile pay på: MobilePay 18513. 

Husk du får kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst.  

Joshua er vores unge læge elev som vi også hjælper og han er så stolt over at det går ham 

så godt på skolen. Han har haft en drøm siden han var barn om at blive læge, så det er så 

fantastiskt vi kan hjælpe ham. Han er vokset op hos den lokale præst fordi hans far var 

død og hans mor var for syg til at passe ham. Han er sådan en herlig ung mand.  

Tanga Børnehave har fået renoveret deres legeplads.  

Den sidste tur jeg var på i Tz før jeg rejste hjem til Danmark besøgte vi en børnehave i en 

kirke vi støtter i Tanga området. Der er utrolig mange muslimske børn i dette fattige 

område. Det var første gang jeg mødte præstens kone og tænk, da jeg var barn var hun 

pige i huset hos en Tysk familie hvor jeg tit kom og hjalp med at passe deres lille pige. Hun 

kunne sagtens huske mig, det var altså sjovt, tænk så lille verden nogle gange er! 

Børnehaven havde hårdt brug for en ny legeplads, den gamle var helt rustet sammen og var meget farlig at 

bruge. Der var store huller i rutchebanen og vippen var knækket og gynger var ved at falde ned. Vi blev 

enige om at de 65 skønne børn skulle have repareret legepladsen og malet den, tænk så vælger de at male 

den i røde og hvide farver for det danske flag.  

Se lige så glade børnene er for deres ”nye” legplads. Der leges flittigt 

på legepladsen og børnene elsker det! I Tz leger børnene ikke for der 

findes ikke offentlige legepladser som her i Dk. Men en sådan 

legeplads tiltrækker 

børnene til at komme i 

kirkens børnehave. 

 

 

 

 



Jeg har en god veninde som er med i bestyrelsen for Missions nyt og hun kom op med følgende ide som jeg 

har fået lov til at bruge i mit eget nyhedsbrev også. Den kommer her:  

I Danmark er vi gode til at give gaver til fødselsdage, jul og andre festlige begivenheder. Har 

du prøvet at spørge nogen om hvad de ønsker sig og de svarer: ”jeg/vi mangler ikke noget”? 

Her er nogle ideer til  hvordan du kan give gaver, som nytter og gavner andre børn og 

projekter i Tanzania. 

1 : Du kan lave et festligt gavebrev med modtagerens navn på 

2 : Skriv det beløb på, som du vil indbetale til Bjerres Mission 

3 : Fortæl med tekst og billede fra Miriams nyhedsbrev, hvilkel projekt gavebrevet er til. 

Skriv f.eks.                 

a) Børnebibel uddeling,  b) Jastins Patienthus,  c) 
Bryan,  d) Neema,  e) Babymad og majs f) Nødhjælp 
i Monduli By 

4 : Pak gerne gavekortet fint ind sammen med noget, der 

fortæller noget om støtteformålet. Det kan være 

majs/popkorn 

      I genbrugsbutikker kan små huse købes med et lys i – 

det kan være Jastins Hus eller se forslagene på foto. 

5 : Betal gerne beløbet allerede nu, så det hurtigst muligt 

kan gavne i Tanzania. 

6 : Nu har du gode gaver liggende til jul, jubilæum eller 

runde fødselsdage. 

Med dette vil vi sige jer alle tusinde tak for opmuntringer, omsorg og støtte til det arbejde 

vi stadig står i.  

Kærlig hilsen 

Mirjam og Per 


