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Careen hasteindlagt

Det oplevede vores lille Careen og hendes mor under 
en meget svær sygdomsperiode. Careen er min lille 
yndlingspige fra skolen. For nogle år siden blev hun 
opereret for tarmslyng. I januar i år blev hun pludselig 

meget syg med voldsomme 
smerter, så hun bare græd 

og græd. Hun blev ha-
steindlagt på sygehuset, 
og det viste sig, at tar-
men var sprunget. Hun 

kom ind i sidste sekund.
Vi troede, at vi skulle 
miste hende. Senere 

talte vi med lægen, 
som havde opereret 

hende. Han for-
talte, at det var et 

mirakel, at pigen overlevede. Hun gennemgik fire opera-
tioner inden for få dage, og var derefter indlagt i meget 
lang tid.

Vi vil gerne sige tusind tak til jer, som har været med 
til at gøre det økonomisk muligt at have hende indlagt 
på et privathospital med dygtige læger og god pleje. 
Careen er nu erklæret rask efter næsten to måneders 
sygdom. Vi er taknemmelige til Jesus, at han greb ind, 
og gav lægerne indsigt og visdom til at gøre det rigtige. 
Hun er begyndt i skolen igen, og klarer sig godt trods 
det lange fravær.

Venner fra Holstebro  
på besøg i Tanga
I januar har vi haft besøg af fem dejlige venner fra 
Holstebro. De var bl.a. med Torkild en tur i Tanga, hvor 
de besøgte Othello (drengen, der fik en ny nyre) og 

Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Matt 28,20.  
Jesus er dig nærmest, når du har det sværest.
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hans forældre. Othello bor i Tanga hos vores præst, 
Shee, som er hans onkel.

Shee havde inviteret dem alle til middag, så de kunne 
mødes med Othello og hans forældre. Det var så op-
muntrende at se drengen; hvorledes han er kommet til 
hægterne igen, og er vendt tilbage til et normalt liv. Han 
må dog ikke komme i skole endnu. Lægerne siger, det 
skal vente til omkring juli, hvor det så er et år siden, han 
blev opereret.

Desværre har moderen det ikke så godt, efter hun blev 
opereret i forbindelse med, at hun gav sin ene nyre 
til sin søn. Hun har dage, hvor hun ikke kan klare de 
daglige pligter. Det betyder, at manden er nødt til at 
blive hjemme fra arbejde. Det belaster deres i forvejen 
stramme økonomi. Hele perioden fra Othello blev syg 
og indtil nyretransplantationen kunne gennemføres, var 
familien under stor belastning. Vi tror, at frygten for at 
miste sin søn, har påvirket hende psykisk. Tak, om I vil 
huske hele familien, men især moderen i jeres bønner. 
Hun har brug for megen forbøn.

I Tanga besøgte de samtidig børnehaveklassen, som er 
bygget ved kirken, hvor Shee er præst. Børnehaven har 
i en årrække fået støtte til dette projekt, men desværre 
stoppede støtten for et par år siden. Kirken er ikke selv 
i stand til at drive det økonomisk. Kirken ligger i et slum-
område, og mange af kirkens medlemmer er fattige.

Børnene får uji (majsvælling) tilsat protein, for at de kan 
få et godt helbred. Mirjam har hjulpet os med at finde 
en donor til maden, men der er stadig brug for støtte 
til en lærer, og en ”Mama”, der kan lave uji til børnene. 
Børnene kommer fra meget fattige hjem, og forældrene 
har ikke mulighed for at betale, selvom det er et meget 
lille beløb, der skal betales pr. måned pr. barn. Hvis du 
føler for at hjælpe med dette, kan du skrive til os. Det 
drejer sig om 500 kr. om måneden pr. barn.

Christian med familie på besøg

I februar havde vi et dejligt besøg af vores søn, 
Christian, hans kone, Vinni, og deres børn, Tobias, 
Asger og Simon.

Christian havde kun været her nogle få timer, så snak-
kede han løs på kiswahili, som han lærte under sin op-
vækst i Tanzania.
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Vi var en tur ude i masailandet sammen med dem, 
for at besøge deres sponsorfamilie. Det er Jastins 
familie – han er en af vores vagtfolk. De støtter 
også datteren med skolegang. Hun bor til dagligt på 
”Kærlighedshjemmet”, og går på vores skole. Hun var 
hjemme hos sine forældre den weekend, da vi kom på 
besøg.

Turen startede med, at der skulle deles majs ud til dem, 
der sultede i området. Det gjorde et stort indtryk på os 
alle at se, hvor glade masaierne blev for majsen.

Derefter kørte vi hjem til Jastins ”boma” – vi ville nok 
kalde det en landsby – hvor de bor. Jastins børn jub-
lede af glæde, da vi kom. Kort efter vi var ankom-
met, kom mange af nabobørnene for at se os hvide. 
Børnebørnene havde taget en ny fodbold med som 
gave. Snart blev der sparket fodbold, 
og vi oplevede, at sprogbarrierer ikke 
betyder noget.

Det blev en rigtig festdag, hvor vi fik 
lækker mad bestående af kylling og 
ristede bananer. Vi gik en tur i marken, 
hvor der lige var sået majs og bønner. 
Men Jastin var bekymret for sine af-
grøder, da der havde været elefanter 
på besøg. De havde efterladt store 
spor i marken.

Der var nogle få masaier, der havde 
sået, da den første regn kom, og de 
havde været så heldige, at deres af-
grøder stod meget flot. Et par dage 

efter, at vi havde været på besøg derude, fik vi besked 
om, at der var kommet en flok elefanter, som nærmest 
havde plyndret deres marker. Så disse masaier var for-
tvivlede, for nu var der ingenting at høste.

Elefanterne er imponerende, når man ser dem i dyre-
parkerne. Men de er farlige dyr. Jastin fortalte os, at en 
ung mand blev trampet ihjel for en måned siden.

De vilde dyr er ofte en trussel for masaierne. Forleden 
kom en af vores andre vagtfolk, som også er masai, og 
fortalte grædende, at hans ”boma” en nat havde haft 
besøg af en flok hyæner, der var brudt ind i folden, hvor 
de lukker dyrene inde om natten. De havde dræbt og 
spist flere af hans geder. Vi bliver så kede af det på de-
res vegne, da de virkelig arbejder hårdt og kæmper for 
at overleve.

4



Mødeplan for Tabitha og Torkild 

Dato Tid Sted Kontaktperson
Søndag
19.04.2020

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

Morten Patrzalek
6169 5963

Tirsdag
21.04.2020

14:00 Seniorer Klubben, CityKirken
Viborgvej 173, 8210 Aarhus V

Frede Rasmussen
2425 5803

Søndag
26.04.2020

10:30 Pinsekirken Svendborg
Svinget 2, Svendborg

John Madsen

Tirsdag
28.04.2020

10:00 Seniorene Bykirken Vejle Niels Kristian Grove
4118 0293

Søndag
03.05.2020

10:30 Næstved Kaltoft

Onsdag
06.05.2020

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

Asbjørn Kristiansen
2277 7418

Torsdag
07.05.2020

10:30 Seniorerne  Worsaaesvej 5
1972 Frederiksberg

Verner Madsen
2623 5907

Søndag
10.05.2020

Privat gruppe

Søndag
17.05.2020

10:30 Pinsekirken Bornholm
Sagavej 5, 3700 Rønne

Michael Kaarby  
michaelkaarby@gmail.com

Onsdag
20.05.2020

14:00 Onsdags Cafeen
Herning Frikirke

Grethe Ernstrøm
2514 6805 / 9712 6805

Søndag
24.05.2020

10:30 Thisted Pinsekirke Bent-Ole Højegaard
2094 0667

Torsdag
28.05.2020

11:00 Vennetræf Ålborg Karsten Jensen 
21732 206

Søndag
31.05.2020

10:00 Kristen Center Midt-Vest, Holstebro Vagn Kristiansen 
2048 4282

Onsdag
03.06.2020

10:00 Frokostgruppen Betania KirkeCenter Inge Lise Jensen  
2132 9938

Søndag
07.06.2020

10:30 Grenå  Frikirke
Østergade 37, 8500 Grenå

Thomas Carbac 
2252 3456

Tirsdag
09.06.2020

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

Søndag
14.06.2020

10:30 Pinsekirken Esbjerg Sam Michaelsen 
2986 7770

Mandag
15.06.2020

14:30 Pinsekirken Horsens Susan  
2547 5751

Søndag
21.06.2020

11:00 Frikirken i Multihuset
Hirsevej 9, 6100 Haderslev

Irene Cordes 
4050 7756

Søndag
21.06.2020

19:00 Kristus Kirken i Rødding Bruno  
3082 3117

forår og sommer 2020
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Men hvis niveauet er højere, er det skadeligt. Her i 
Tanzania er der områder, hvor koncentrationen er oppe 
på 20 milligram pr. liter. Det overskydende fluor i vandet 
gør knoglerne svage; især hos børn. Den lidelse kaldes 
fluorose.

Her ser I lille Sombet, som vi hjælper med at få rettet 
benene ud. Se lige, hvor glad hun er, og hvor fin hun er, 
nu hun har fået hår og god mad.

Den anden lille pige er Lightness. Lightness’ mor blev 
enke, da hun var gravid med Lightness, og hun havde 
det meget svært. Pigen blev født med en hjertefejl, og vi 
hjalp moderen, så hun kunne sende sit barn på hospi-
talet. Desværre stødte der sygdom til umiddelbart efter 
en vellykket operation, og hendes lille krop kunne ikke 
klare at kæmpe, så vi mistede hende. Det var ufatteligt 
hårdt for moderen, der i forvejen havde lidt så meget.

Vi prøver at hjælpe så mange fattige børn som muligt 
til at få et bedre liv. TAK til alle jer, der støtter arbejdet 
blandt disse skønne, små børn.

Hilsen fra Mirjam

Jeg har haft nogle dage, hvor jeg har tænkt: ”Mon det 
overhovedet gavner noget med alle de mange børn, vi 
hjælper; det virker så uoverskueligt, og er bare som en 
dråbe i havet.” Men under min stille stund i mit lille be-
dehus, læste jeg i Ordsprogenes Bog 19,17: ”At hjælpe 
den hjælpeløse er som at give Gud et lån, han betaler 
det rigeligt tilbage.” Jeg synes, det er så godt at vide, 
at vi har en Far i himlen, der selv i dag kan tale til vore 
hjerter om de mindste ting, vi måtte gå og tænke på.

For os, der kommer fra den vestlige verden, kan det 
være helt uforståeligt, at små børns ben kan blive så 
svage, at de bliver deforme, på grund af vandet de drik-
ker. Men det triste er, at det sker hver dag her i det afri-
kanske Rift Valley-område. Det skyldes, at der i hele 
Rift Valley-området er geologiske forhold, der forår-
sager udvaskning af fluorid i grundvandet. Folk får de-
res drikkevand og vand til madlavning fra brønde, som 
henter dette grundvand op.

Hvis fluoridniveauet i vandet er op til 1,5 milligram pr. 
liter, er det sikkert at bruge og endda gavnligt for folk. 
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Så skal der også lyde en STOR TAK til alle, som var 
med til at give til SÅSÆD. Vi kunne dele ud til 100 fa-
milier, som jeg så har hørt, igen har delt deres portion 
med andre, så rigtig mange har fået glæde af den do-
nerede sæd. Den er sået og der kommer rapporter ind 
om, at majsen gror godt. Hvis regnen fortsætter et styk-
ke tid endnu, tegner det til at blive en god høst. 

Tak, at I vil huske at bede om, at de må få en høst over 
al forventning. Alle var så lykkelige, fordi de modtog 
hjælp, så de kunne tilså deres marker. Må det også lyk-
kes for dem at få en god høst.

Kærlig hilsen 
Mirjam
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Kirkeprojekter med Friedhelm

Torkild, Friedhelm og Resti er netop kommet hjem fra 
en 12-dages tur, hvor de har haft kirkeindvielser, og set 
på mange nye kirkeprojekter.

Når de kom kørende til 
en kirke, stod folk ofte 
ude ved vejen og sang. 
Det mindede nærmest 
om en kongelig mod-
tagelse. Det blev nogle 
fantastiske dage. Det 
var rørende at opleve de 
kristnes taknemmelig-
hed.

Når man ser deres gamle kirke, og sammenligner med 
den nye, flotte bygning, kan man godt forstå, at de syn-
ger, jubler og danser af glæde.

Besøg i Danmark

Vi har planlagt at komme til Danmark i påsken for at 
starte vores møderejse rundt i landet. Selvom situatio-
nen i øjeblikket er meget usikker på grund af COVID-
19-smittefaren, sætter vi alligevel vores mødeprogram 
i nyhedsbrevet i håb om, at det lykkes at se jer, kære 
venner.

Det er altid en stor glæde at mødes med jer, der gen-
nem årene trofast har stået sammen med os i arbejdet. 
Vi håber, at der bliver mulighed for at se mange af jer.

Vi vil gerne sige tusind tak for jeres opbakning med 
støtte og forbøn, så arbejdet kan fortsætte. Uden jeres 
store opbakning ville vores indsats være forgæves.

Må Jesus rigt velsigne og være med jer i jeres hverdag.

Kærlig hilsen fra 
Tabitha og Torkild

Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt.  
Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på https://betania.dk/privatlivspolitik/
Ønsker du fortsat at modtage vores nyhedsblad, behøver du ikke foretage dig noget.
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