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Kære elskede venner!

Så er der gået endnu to år, siden vi sidst besøgte 
Danmark. Vi kommer til Danmark på tre måneders orlov 
fra den 14. april for at fortælle om arbejdet i Tanzania. 
På vores turné rundt i Danmark håber vi at møde 
mange af vores trofaste venner, som vi holder så meget 
af og som har stået sammen med os i mange år. Sidst i 
brevet er der et program, som viser, hvilke steder vi be-
søger på vores rundrejse. Vi glæder os til at se jer.

Nødhjælp

Vi har været ude i et nyt masaiområde, hvor man prak-
tisk talt kører over stok og sten. Aldrig har vi kørt på så 
dårlig vej. Der var 10 km jordvej med sten, som I ser på 
billedet.

Vi besøgte præsten og hans kone, som var meget op-
muntrede over vores besøg. Mødet var udendørs, da 
de ikke har nogen kirke. Præsten er selv masai og har 
startet en menighed blandt masaierne i et område, hvor 
der stort set ikke er kristen aktivitet. Præsten har aldrig 
gået i skole. Han skulle vogte dyrene på marken, så han 
lærte aldrig at læse eller skrive. Som voksen blev han 
en kristen og ønskede sådan at komme på bibelskole. 
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På mirakuløs vis lærte han hurtigt at læse og skrive. 
Han ser det selv sådan, at han fik det som en gave fra 
Gud.

De fortalte om kvinder, der kommer bærende med en 
kop og beder om at få den fyldt med majs. De har hver-
ken penge eller mad. Det er ikke altid nemt at være 
præst under så vanskelige vilkår. Vi havde heldigvis 
taget en sæk med 100 kg majs med ud til præsten, der 
også selv manglede majs.

Vi kunne med egne øjne se, at her var der et akut be-
hov for hjælp. Stedet lignede nærmest en ørken. Alt 
var brunt, tørt og støvet på grund af en langvarig tørke. 
Deres drikkevand hentede de i et hul – det lignede olie.

Det må virkelig være svært for familierne ikke at have 
mad at sætte på bordet. Børnene får store maver og har 
andre tegn på underernæring.

Ifølge præsten fik de fleste familier kun et måltid mad 
om dagen, som bestod af et lille krus majsvælling. Vi 
har derfor besluttet at hjælpe i dette nye område sam-
men med vores datter, Mirjam. Det betyder, at vi p.t. 
kører nødhjælp ud til tre forskellige områder i masai-
landet: Mswakini, som I måske husker, Losimingori og 
Olkokola.

Der er jubel og glæde iblandt kvinderne, når de får en 
spand majs.

Nogle kvinder havde ikke en sæk til majsen, men brugte 
deres ”kanga” (et stykke stof).

Folk sulter i området, da regnen er udeblevet i mere end 
et år.

Den lille pige bruger en tom sennepsflaske fra Bornholm 
til drikkevand.
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En sæk majs med 100 kg koster 220 kr. Vi vil blive så 
glade og taknemmelige, hvis der er nogle, som føler for 
at hjælpe disse stakkels mennesker. Det ser heldigvis 
ud til, at de får en høst i år, da de nu har fået regn, men 
de kan først begynde at høste i slutningen af juli.

Under majsuddelingen får hver husstand en stor spand 
majs på 20 kg. Vi tager tilbage to uger senere for at give 
en tilsvarende portion.

Næsten hver masai ”boma” (husstand) har et æsel, der 
bruges til at transportere deres varer, da de ofte bevæ-
ger sig over store afstande. Deres drikkevand henter de 
meget langt væk – det er ofte en tur på 6-8 timer.

Vi håber, at nogle af jer, som læser dette, ønsker at 
være med, så vi kan købe majs og hjælpe dem med at 
overleve, indtil de får en ny høst.

Hjælper man den hjælpeløse, udlåner man til 
Herren; han betaler rigeligt igen. Ordsp. 19:17

Børnekampagne og kirkeindvielser

Vi har haft endnu en fantastisk børnekampagne, hvor 
vi var inviteret af en kirke, som kun havde ganske få 
medlemmer. Når børnene var samlet, var det tydeligt 
at se, at området var meget muslimsk, for pigerne bar 
tørklæde. Vi var så taknemmelige, fordi disse børn hver 
dag kom og hørte Guds ord. Vi oplevede en meget stor 
velvilje fra de muslimske forældre, som tillod deres børn 
at deltage i møderne.

Når Torkild og teamet holder kampagner i ofte meget 
afsidesliggende landsbyer, ser de mange halvfærdige 
kirker, der har brug for et økonomisk løft for at få byg-
ningen gjort færdig. Vi har det store privilegium, at vo-
res tyske ven, Friedhelm, finansierer færdiggørelsen af 
mange af disse halvfærdige kirker.

Torkild og Friedhelm har netop været til 7 kirkeindviel-
ser rundt i landet. Når man er til sådanne indvielser, er 
præsterne fra nabobyerne gerne inviteret med. Ved en 
af disse kirkeindvielser kom en præst hen til Torkild og 
sagde glædesstrålende: ”Kan du huske, at I havde en 
børnekampagne i vores landsby, dengang vores kirke 
kun havde 12 medlemmer? I dag er vi 80!” Vi blev så 
glade for at få denne opdatering, som fortæller, at det 
nytter at komme ud til de små kirker og forkynde evan-
geliet.

Det er altid en stor festdag, når en kirke bliver indviet, 
for folk er så taknemmelige for endelig at se deres kir-
kebygning stå færdig. Der bliver grædt glædestårer til 
vores himmelske fader, fordi de har fået et sted at holde 
gudstjeneste.

Hvert enkelt majskorn bliver samlet op, når de er færdige 
med uddelingen, for intet må gå til spilde.
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Mama Lightness er et konkret bevis 
på Guds omsorg
Hun kom hjem fra sygehuset til jul og kom forbi os sam-
men med sin datter. Gud skal have æren for at hun igen 
har så smukt et ansigt. Lægerne har gjort et fint stykke 
arbejde, når man tænker på alle de læsioner, hun havde 
fået.

Hun græd meget, medens hun var her, men det var 
glædestårer over al den hjælp, hun havde fået. Hun 
var så rørt over, at der findes folk i Danmark, som har 
været med til at bede for hende samt give penge til hen-
des flyvetur og til dækning af sygehusopholdet, så alt 
er betalt. Samtidig fik hun en pengegave, så hun kan 
starte op igen et nyt sted i landsbyen, hvor hun bor. Hun 
er flyttet, da hun ikke kunne klare at komme tilbage til 
huset, hvor hun blev mishandlet så voldsomt. Manden 
er desværre ikke fundet; han er gået under jorden, som 
man siger. Ingen ved, hvor han er, og han er stadig ef-
tersøgt af politiet.

Hun bad os hilse jer så kærligt og sige: ”Jeg kan ikke 
betale nogen af jer tilbage, men jeg folder mine 
hænder og beder min himmelske fader om at vel-
signe jer og give jer alt, hvad I har brug for.” Tag 
imod hendes varme hilsen.

Endnu en mor mishandlet

Der er en ung mor, der hedder mama Eunice, som er 
gift og har to børn. Begge børn går på vores skole og 
bliver sponseret fra Danmark. Da jeg forleden kom ud 
på skolen, sad mama Eunice ved et bord i spisesalen 

og så skrækslagen ud. Hun var flygtet om natten til sko-
len, bare i trusser og med en kanga om sig, da manden 
havde banket hende sønder og sammen og taget kvæ-ønder og sammen og taget kvæ-nder og sammen og taget kvæ-
lertag på hende. Hun havde mærker på halsen fra hans 
fingre og striber på kinden af hans negle. Det var tyde-
ligt, at hun havde lidt overgreb. Det er anden gang, han 
har været så ond imod hende og nu nægter hun at tage 
tilbage til ham igen.

Manden sagde, at hun har været ham utro og at dren-
gen ikke er hans. Han sagde også, at han ville slå både 
hende og drengen ihjel. Den store pige, Eunice, hørte 
forældrenes skænderi og stod op for at finde ud af, 
hvad der skete. Da faderen opdagede hende, råbte han: 
”Hvad vil du?” Pigen svarede: ”Jeg er tørstig og vil ger-
ne have noget at drikke.” Det afledte hans opmærksom-
hed og moderen så sit snit til at løbe ud af huset.

Heldigvis sendte han børnene i skole næste dag, og så 
beholdt vi både mor og børn. Myndighederne har næg-
tet ham adgang til dem. Hun har indgivet politianmel-
delse, så han kan ikke forlange at få børnene. Manden 
er rasende over at børnene hellere vil være hos deres 
mor.

Vi har lovet at hjælpe hende, så hun ikke skal tilbage 
til ham igen. Vi har tidligere mæglet imellem dem, men 
desværre uden succes (bl.a. fordi han har haft forhold til 
andre kvinder).

Mama Eunice er meget dygtig og går ikke af vejen for 
noget. Hun sagde forleden til mig: ”Jeg vil gerne arbejde 
som en hest, bare jeg ikke skal tilbage til min mand, for 
han er så ond.”
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Dato: Tid: Sted: Kontaktperson:
Søndag 
17.04.2016

10:00 Betania  KirkeCenter
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande

Bent Ole Sørensen 2023 0085

Tirsdag 
19.04.2016

10:00 Vejle Pinsekirke
Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle

Tonny Jacobsen  5188 1222

Torsdag 
21.04.2016

19:00 Karstoft Samlingshus
Blåhøjvej 60, Karstoft, 6933 Kibæk

Birte Olsen 9719 6190

Søndag 
24.04.2016

10:00 Kristent Center Midt-Vest
Struervej 80, 7500 Holstebro

Vagn Kristiansen 2048 4282

Onsdag 
27.04.2016

11:30 Frokostmøde KKKC
Drejervej 11-21, 2400 KBH NV

Inger Kristiansen 4018 2115

Torsdag 
28.04.2016

10:30 Frokostmøde Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 
Frederiksberg

Verner Madsen 2623 5907

Søndag  
01.05.2016

10:30 Apostolsk Kirke Hillerød
Åmosevej 11-13, 3400 Hillerød

Eigil Kückelhahn
2588 4951 / 4879 4951

Onsdag 
04.05.2016

Bornholm

Søndag 
08.05.2016

10:30 Fællesgudstjeneste Pinsekirken og Missionsforbundet 
i Rønne

Flemming Frandsen
Michael Kårby

Ingen arrangementer i Pinsen 09.05.-16.05.2016

Onsdag 
18.05.2016

10:00 Betanias frokostgruppe sammen med vennerne fra 
Vestermarkskirken

Kaj og Ingelise 2132 9938

Søndag 
22.05.2016

10:00 Thisted Pinsekirke
Tilstedvej 20, 7700 Thisted

Bent Larsen 2395 6344

Mandag 
23.05.2016

10:30 Seniorgruppe i Horsens
Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens

Charles Marcussen 2577 6062

Torsdag 
26.05.2016

14:00 Vennetræf i Ålborg Gunda Mortensen 5192 8848

Søndag 
29.05.2016

10:30 Pinsekirken Esbjerg 
Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg

Ole H.D. Madsen 7512 0100

Tirsdag 
31.05.2016

14 - 16 Århus seniorer, CityKirken 
Viborgvej 173, 8210 Aarhus V

Frede Rasmussen 
frede@frederasmussen.dk

Søndag 
05.06.2016

Tirsdag 
07.06.2016

19:30 Tarm eller Skjern Misse og Leif Sig Jensen 4198 0947

Søndag 
12.06.2016

10:30 Grenaa Frikirke
Østergade 37, 8500 Grenå

Thomas Carbac 2252 3456

Fredag 
17.06.2016

15:00 LMF Århus, Risskov Sognegård Birthe Steffensen

Søndag 
19.06.2016

11:06 Frikirken i Multihuset
Hirsevej 9, 6100 Haderslev

Raymond Marquardt 
raymond@multihuset.dk

Søndag 
19.06.2016

19:00 Kristus Kirken i Rødding, Sønderallé 21,  
6630 Rødding. Med fællesspisning fra kl. 17:30

Mirjam Blichfeldt 2554 5519
Bruno 3082 3117

Onsdag 
22.06.2016

Søndag 
26.06.2016

10:00 Morgenbuffet, Herning Frikirke
Møllegade 1B, 7400 Herning

Palle Flyger 97225580

Mødeplan for  
Tabitha og Torkild 

forår og sommer 2016



Skolen

Det lykkedes at få det ene af to klasseværelser helt fær-
digt inden skolens start i januar 2016, så vi kunne rykke 
et hold elever op i 6. klasse. Målet var at have to nye 
klasseværelser, men i det andet klasseværelse mangler 
der stadigvæk at blive malet og sat glas i vinduerne. Det 
er vores mål at få det gjort færdigt i løbet af i år. 
Vi er i fuld gang med at bygge toiletfaciliteter til lærere 
og medarbejdere på skolen. Det er et krav fra myndig-
hederne, så håndværkerne har travlt, da vi allerede har 
overskredet tidsfristen. 
Vi har lavet noget smart, synes vi da selv J Vi har pla-
ceret en 40 fods container ovenpå to andre containere. I 
denne container har vi lavet to værelser, så vi kan have 
volontører boende – både drenge og piger. Vi har i skri-– både drenge og piger. Vi har i skri-
vende stund to unge mænd til at bo derude, og de sy-
nes, det er så dejligt, for på den måde får de kontakt til 
lokalbefolkningen, ikke mindst børnene. Samtidig spa-
rer de ca. tre timer hver dag på at rejse frem og tilbage 
mellem Arusha og skolen.

Besøg i Danmark

Når vi kommer hjem, vil vi gerne vise jer en præsenta-
tion, der fortæller 
om en lille pige, 
som blev bortgiftet 
som 5-årig til en 
mand på over 50. 
Det er ulovligt, og 
ved Guds hjælp 
har vi fået pigen 
fri, men først efter 
en lang og svær 
proces.

Vi glæder os meget til vores ophold i Danmark; især til 
at se vores børn, svigerbørn og børnebørn, samt øvrige 
familie og venner.

Kærlig hilsen fra jeres forlængede arme i Tanzania 
Tabitha og Torkild
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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 kommen-
de års selvangivelse. For at opnå fradrag skal missions-
kassereren 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 2016 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 15.200,00, hvis man har givet kr. 15.200,00.


