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Kære elskede venner

Vi fik en helt anderledes jul, end vi havde forventet. 
Pludselig en nat i december stod Sarah og ruskede i sin 
mor, Mirjam, som sov trygt og godt. Mirjam fik et chok, 
da hun slog øjnene op og så Sarah stå og kigge på sig. 
Per havde i al hemmelighed arrangeret, at Sarah skulle 
komme hjem til jul. Det skulle være en overraskelse – 
og det blev det. Per havde sørget for, at en anden hen-
tede Sarah i lufthavnen, da hun ankom til Tanzania. Det 
vakte jubel hos både forældre og bedsteforældre, og vi 
fik en fantastisk jul sammen alle fem.

På grund af at Danmark lukkede ned i december, havde 
Sarah efterfølgende store problemer med at komme 
tilbage til Danmark. Det betød, at hun fik en ekstra må-
neds ferie i Tanzania. Det føltes som en ekstra bonus.

Hvert barn har stort potentiale

I begyndelsen af det nye år fik vi overraskende besøg af 
Kelvin. Han er et af de fattige børn, som vi har hjulpet, 
siden han startede i børnehaveklasse. Nu var han fær-
dig med Form 4 (11. klasse).

Han udstrålede stor glæde og fortalte, at han var blevet 
nr. 3 ud af de 212 elever på sit klassetrin. I fysik indtog 
han førstepladsen. Så drengen er meget dygtig, og vi er 

så stolte af ham. Hans drøm er at blive læge. Først skal 
han læse yderligere 2 år for at få en studentereksamen, 
hvorefter han kan starte på et lægestudie.

Kelvin er rigtig god til at give udtryk for sin taknemme-
lighed. Han takkede, fordi vi hjælper børn fra fattige 
familier til at få en god skolegang. Han kommer selv fra 
et hjem, hvor de var meget fattige. Jeg, Tabitha, husker 
tydeligt den dag, jeg mødtes med hans mor for første 
gang. Hun kom her en lørdag formiddag sammen med 
en ung pige, som hjalp moderen med de små tvillinger, 
som endnu ikke kunne gå. Kelvin var på det tidspunkt 
3-4 år. Faderen forlod dem, da hun fødte tvillingerne, og 
han vendte aldrig tilbage for at se børnene.

Jeg husker, hvordan tvillingerne græd og græd, me-
dens vi snakkede. De var simpelthen så sultne. Jeg 
var lykkelig, fordi jeg har en have fyldt med bananer, så 
børnene spiste sig mætte i bananer, der blev ro og de 
små faldt hurtigt 
i søvn. Kelvins 
mor havde brug 
for hjælp til 
mad og husleje. 
Ligeledes spurg-
te hun forsigtigt, 
om jeg havde 
mulighed for at 
sende Kelvin i 
børnehaveklas-
se. Vi tog fami-
lien til os uden 
nogen form for 
betænkningstid.
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Denne familie har virkelig oplevet Guds velsignelse, og 
det ville drengen gerne fortælle os om.

Moderen var nogle år senere så heldig at få arbejde i 
huset hos vores tyske venner Rosy og Friedhelm, og 
arbejder der stadig. Vores tyske venner har velsignet 
denne mor med et dejligt lille hus, så nu skal hun ikke 
mere tænke på at betale husleje.

Kelvin har altid haft omsorg for sin mor, og under vo-
res samtale siger han: ”Hvis jeg bliver læge og får et 
arbejde, så kan jeg tage mig af min mor, når hun bliver 
ældre.” Det var så rørende at lytte til.

Majsuddeling

Mirjam har for tiden meget travlt med uddeling af majs 
og babymad. Torkild har været med hende og teamet 
på flere ture. Det har været sådan en glæde, for både 
far og datter, at kunne følges ad og se de fattige kvin-
ders glæde, når de går hjem med mad.

Mange af kvinderne går mellem to og tre timer hver vej 
for at hente deres madration. Nogle af dem har et æsel 
med til at transportere majsen hjem, da mødrene ofte 
bærer deres barn på ryggen.
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Uddeling af børnebibler

Vi har været i Mswakini Chini, som ligger lige op 
ad grænsen til Tarangire nationalpark, en smuk 
dyrepark, der er kendt for sine mange elefanter. Vi 
ankom efter aftale med landsbyledelsen og skolein-
spektøren, som er en frisk kvinde, der hedder Mary. 
Tænk engang, det viste sig, at Mary har boet nabo 
til mine forældre i Arusha, så det var lidt sjovt. Hun 
er selv en personlig kristen, og var meget begejstret 
for, at vi kom og delte bibler ud til de knap 300 børn.

Vi startede i 4. klasse, og jeg fortalte lidt om, hvem 
jeg er og hvad ”denne bog”, som hedder ”Biblia ya 
kupaka rangi” på Swahili, er for noget. Det vakte stor 

Et af de steder, hvor de leverede nødhjælp, sad en 
mama under et træ og kokkererede, så de, som var 
sultne, kunne købe lidt mad.

Skolen lå lige ved siden af et af de steder, hvor de delte 
majs ud. Skolebørnene sad under et stort træ, der fun-
gerede som spisesal. De spiste bønner og majs, som 
forældrene selv havde leveret, og så blev maden lavet 
på skolen.

En lille dreng var blevet tørstig, og fik en tår gedemælk i 
en masaisutteflaske.

Der sad også en mor og ventede tålmodigt på at få 
noget majs. Hun var så flot. Se lige hendes smykker. 
Typiske masaismykker, som de selv laver. Kvinderne vil 
gerne være flotte, når de kommer og henter mad.

I øjeblikket deles der majs og babymad ud i otte forskel-
lige masaiområder. Mirjam kører kun denne nødhjælp 

ud til steder, hvor der er 
etableret et samarbejde 
mellem kirken og de lo-
kale myndigheder for at 
afhjælpe sult.

Hvis du gerne vil være 
med til at støtte med 
majs til disse projekter, 
kan du sende gaven til 
vores missionskonto. En 
sæk majs med 100 kg 
koster i øjeblikket 175 kr.
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begejstring. Som noget helt nyt var min far med mig på 
denne tur. Dem af jer, der kender ham godt, ved jo, at 
han også lige skulle give et lille ord med på vejen, og 
det var så fantastisk! Tænk, vi fik også en sang af ele-
verne. De synger så smukt – helt uden instrumenter. Vi 
fortsatte til 5., 6. og 7. klasse, og børnene fik besked på, 
at hver fredag skal de have deres nye bibel med i skole, 
for så får de kristendomsundervisning.

I kan tro vi fik mange smil. Nogle var lidt generte, men 
størstedelen turde godt dele deres begejstring med os. 
Nogle af eleverne fik lov til at låne farveblyanter fra læ-
rerens kontor, så de kunne prøve at male i deres nye 
malebogsbibel. Ja, det var sådan en skøn oplevelse. 
Men også det at kunne sprede Guds ord til mange fa-

milier gennem børnene. For børnene, som I jo ved, for-
tæller og viser deres oplevelser derhjemme, og så får 
hele familien jo noget ud af denne ene bibel! Hvor er 
det fantastisk, at vi kan få lov at dele Guds ord med så 
mange børn og familier.

Hvis du har på hjerte at hjælpe os til at nå ud med bør-
nebibler til endnu flere børn, så koster hver bibel 20 kr. 
Du kan mærke din gave ”BIBLER”.

Må Gud rigt velsigne hver enkelt, der har støttet os med 
bidrag til børnebibler.

Guds rige velsignelse 
Mirjam og Per
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Børnekampagne

Til børnekampagnen i en landsby, der hedder Mtonga 
nær ved Korogwe, blev Torkild og teamet virkelig sat 
på prøve. Den første dag kom de muslimske mødre 
simpelthen og hentede deres børn hjem under mødet. 
Børnene græd, og var dybt ulykkelige, fordi de ikke 
måtte være med. Det var hjerteskærende at opleve og 
frustrerende ikke at kunne gøre noget.

En overgang var der meget få børn på mødepladsen, 
men de fortsatte med mødet. Om aftenen ringede 
Torkild hjem til mig og fortalte om situationen. Det var 
tydeligt at mærke, hvor trykket han var. Jeg skrev til 
flere af vores venner i Danmark, om de ville være med 
at bede for børnekampagnen. Endnu engang oplevede 
vi, at Gud hørte vores bønner. Det svære blev vendt til 
taksigelse.

Tænk engang, allerede næste dag begyndte de muslim-
ske børn igen at dukke op til møderne. I løbet af ugen 
kom der flere og flere børn, og selv de muslimske børn 
kom op på platformen for at medvirke. En af de store pi-
ger med tørklæde kom op på platformen, hvor hun gen-
fortalte, hvad der var blevet undervist om dagen før.

Højdepunktet under hele kampagnen var, da den lille 
pige i den orange kjole på billedet her til højre, kom 

frem. Hun stod med majestætisk værdighed og genfor-
talte, uden at blinke, hele undervisningen fra dagen før, 
så både børn og voksne jublede og klappede ad hende.

Ud af det blå ankom en ældre mand en af dagene til 
mødepladsen bag på en motorcykel. Ja, de var faktisk 
tre på motorcyklen. Han kom hen til mødelederen, og 
spurgte om lov til at sige noget til børnene. Han fik en 
mikrofon, og alle, både børn og voksne, lyttede meget 
spændt. Så sagde han henvendt til børnene: ”Det bed-å sagde han henvendt til børnene: ”Det bed-henvendt til børnene: ”Det bed-
ste, I kan gøre her i livet, er at tage imod Jesus som 
jeres frelser. Vent ikke med at blive en kristen, til du 
bliver lige så gammel som mig. Hvis du vælger at blive 
et Guds barn, vil du opleve mening med livet.”

Derefter forsvandt han, lige så pludseligt som han var 
kommet.

Søndag eftermiddag blev nogle af de mest fattigt klæd-
te børn udvalgt. De kom om bagved traile-
ren, og der fik de en ny kjole eller bluse. 
Drengene fik shorts, og så skulle de op 
på platformen, så alle kunne se dem. 
Det vakte stor glæde. På den måde 
oplevede børnene Guds omsorg.

Det blev en god og uforglem-
melig uge til trods for en hård 
start.
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Skolemission
Philipo er vores skoleevangelist. Vi takker Gud for ham; 
han er virkelig en gave til arbejdet. Han er i fuld gang 
med skolebesøgene. Han er af sted flere gange om 
ugen. Ofte besøger han to skoler om dagen. Nogle 
steder møder eleverne op i stort tal. Det hænder, at der 
kommer 500-600 elever, som lytter til hans sange og 
det glade budskab. Mange af disse elever ønsker virke-
lig at tage imod Jesus som deres frelser.

Der var forleden en skoleinspektør, som kom hen 
til ham bagefter og sagde: ”Vi ønsker bare, at det 

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.

er dig, som kommer på vores skole og underviser.” 
Skolemission er en stor missionsmark. Alle skolerne i 
Tanzania er åbne for kristendomsundervisning, så vi 
har her en fantastisk mulighed for at bringe eleverne 
evangeliet. Vi er så glade for, at vi igen er begyndt med 
skolemission.

Philipo besøger skolerne flere gange i løbet af året for 
at følge op på arbejdet.

Kærlig hilsen  
fra jeres udsendinge i Tanzania 
Tabitha og Torkild
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