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Børnehaveklassen i Tanga

Torkild og Mirjam var også en tur i Tanga, hvor voluntø-
rerne var med. De besøgte en børnehaveklasse, som vi 
støtter økonomisk.

I børnehaveklassen var der lagt op til fest, og glæden 
var stor blandt børnene. Mirjam havde nemlig arrange-
ret med lærerne, at der blev lavet en festmiddag med 
god mad, sodavand og gaver til alle børn.

Børnehaveklassen er speciel, idet de fleste af børnene 
kommer fra muslimske hjem. Det er virkelig fantastisk, 
at disse børn får lov at gå i en kristen forskole, der des-
uden ligger på kirkens grund.

Vi har haft den glæde at 
have besøg af Mirjam og to 
unge volontører – Amalia og 
Kathrina. Det blev til nogle 
travle uger, medens Mirjam 
var tilbage i arbejdet. Torkild 
var med rundt at se til hen-
des maduddelingsprojekter.

Tørkekatastrofe

Desværre er der megen tørke i landet. En af vores tid-
ligere masaivagtmænd kom og fortalte os, at seks af 
hans køer var døde pga. tørken, og at afgrøderne var 
tørret væk. Det er en katastrofe, der udspiller sig for 
vores øjne. Når han har mistet seks køer, tør vi slet ikke 
tænke på, hvor mange der er døde andre steder.

Han fortalte endvidere, at han så døde dyr alle steder. 
Der var en forfærdelig stank af døde dyr overalt.

Nu har det regnet lidt, så der er kommet vand i søerne 
igen, og græsset begynder at grønnes. Det betyder, at 
kreaturerne igen kan begynde at græsse og komme til 
kræfter.

trofaste
Kæreste,

venner
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Den trofaste pedel

Efter festen besøgte de Hamza, som er skolens pedel 
og vagtmand.

Vi har kendt både ham og hans kone i adskillige år, og 
det er blevet en tradition, at vi besøger dem, når vi er i 
Tanga. Han fortalte under tårer, at han desværre havde 
mistet sin kære kone i november sidste år. Hun havde 
døjet med hjerteproblemer i en længere periode.

Vi besøgte Hamza for et år siden. Se billederne fra sid-
ste år og fra vores besøg i år. Hans hus var mildest talt 
ubeboeligt og toilettet var fuldstændig faldet sammen. 
Vi fik sådan en medynk med denne trofaste, halvgamle 
mand. Derfor lavede vi en hurtig indsamling for at hjæl-
pe ham med at bygge et andet lille hus. Han havde fak-
tisk allerede selv skaffet alle mursten og tagplader.

Vi er utroligt taknemmelige til alle jer, der sendte en 
pengegave, for til Guds ære er det nu muligt at påbe-
gynde byggeriet. Vi har bedt vores præst i Tanga om at 
administrere pengene til byggeriet. Vi glæder os over, at 
Hamza kan komme til at bo under mere menneskelige 
forhold – trygt og godt.

Børnene på Tumaini-skolen har fået nye skoleuniformer, som er så fine!
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Kære venner

Som tiden dog flyver! Jeg har endnu en gang været 
tilbage for at tilse arbejdet i Tanzania. Det er nu skønt 
at komme tilbage til varmen, selv om det er støvet og 
tørt. Kulden og mørket i Danmark er ikke helt så let at 
vænne sig til.

Det var et supertravlt besøg. Målet var at nå så me-
get som overhovedet muligt, medens jeg var derude. 
Turen denne gang gik bl.a. til et helt nyt område, nemlig 
Hadzabe-stammen.

Der blev delt nødhjælp ud to forskellige steder. De var 
utroligt taknemmelige, da de fik tæpper, gryder, majs og 
babymad. Der var stor begejstring blandt de fremmødte. 
Men det med køkultur og at forstå, hvordan tingene fun-
gerer, når vi deler ud, var svært for dem.

Denne stamme er meget uciviliseret. Kun ganske få har 
gået i skole, så de fleste er analfabeter. De er et natur-
folk, som lever meget afsides, skjult i skovene. Det, at 
det kun var de små børn, der skulle have næringsrigt 

mel, var også svært for dem at forstå. De er vant til at 
gå på jagt og finde bær i skoven og DELE alt det, de 
finder. Vi forsøgte at forklare dem, hvor vigtigt det er, at 
de mindste børn får en god start på livet, så man fore-
bygger forskellige sygdomme, som opstår på grund af 
underernæring.

En af tingene, der også gjorde planlægningen meget 
besværlig, var, at flere i Hadzabe-stammen ryger hash. 
Det gælder både unge og ældre. Det er en del af deres 
kultur. Jeg vil nærmest sige, at for dem var det lige så 
naturligt at tage et hiv af hash-rullen, som det er for os 
at tage en slurk cola.

Med vores danske briller er det jo slet ikke til at forstå, 
men så er det bare vigtigt at huske på, at vi er på be-
søg på deres domæne, i deres kultur og omgivelser. 
Det handler om at bygge relationer, ikke om at komme 
med en løftet pegefinger og begynde at sige, at de skal 
ændre sig. Jeg tror virkelig på, at det, at vi hjælper dem 
praktisk, og viser dem omsorg, gør, at de oplever Guds 
kærlighed.

Vores lokale præst og evangelist Zablon var sammen 
med os derude. Han var meget glad for vores indsats. 
Det fælles besøg gav ham en åbning ind i deres kultur, 
og samtidig mulighed for at fortælle dem, at det arbejde, 
vi gør, er på grund af Guds kærlighed til den enkelte. 
Som han selv sagde, så kan man ikke fortælle dem om 
en kærlig Gud, hvis de samtidig er sultne og syge.

Tak, at I står sammen med os i de store opgaver, vi har 
fået betroet af Gud. Der er mange behov og opgaver, 
der venter. I egen magt kan vi slet intet gøre, men sam-
men med Jesus ved vi, det vil lykkes. Har du hjerte for 
at støtte os i vores arbejde, kan du gøre det på følgende 
måde:

Registrerings- og kontonummer 9712 0741793075 
mærket ”Bjerres Mission” eller MobilePay-nummer 
18513. Husk, at du kun får skattefradrag hvis  
CPR-nr. og adresse er oplyst.

Kærlig hilsen 
Mirjam og Per
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Børnekampagne
Vi har haft en noget anderledes børnekampagne i en 
landsby nær kysten syd for Tanga. Denne landsby er 
meget muslimsk, og det fik vi også at føle. Ugen inden, 
vi kom, havde muslimerne haft en uges kampagne med 
kendte heksedoktorer fra flere steder i Tanzania.

Da muslimerne fik nys om, at vi kom for at holde børne-
kampagne, besluttede de at forlænge deres kampagne 
endnu en uge. Vi oplevede helt klart, at de gjorde det 
i et forsøg på at holde børn og voksne væk fra vores 
kampagne.

Til vores store forskrækkelse boede flere af disse 
heksedoktorer på samme gæstehus som os. Vi var 
chokerede over at se alle de mennesker, der kom til 
gæstehuset. Det var især kvinder med børn, der søgte 
beskyttelse ved at få amuletter hængt om halsen. De 
fleste, som kom, var tydeligvis meget fattige. Det var 
deprimerende at se disse fattige mennesker komme 
med gaver såsom geder, høns og penge for at købe 
beskyttelse. Vi ved, at der ikke er nogen hjælp at hente 
gennem trolddom, men det er helt sikkert, at heksedok-
torerne har en god forretning kørende.

Det blev endnu mere klart 
for os alle i teamet, hvor 
vigtigt det er at forkynde 
Guds ord. I Bibelen (Joh 
1:5) står der: ”Lyset stråle-
de midt i mørket, og mør-
ket fik ikke bugt med det.”

Jesus er fantastisk! Vi oplevede hver dag, hvordan Gud 
velsignede børnemøderne, samt filmene om aftnerne. 
Sangen, musikken og ordet blev sået i hjerterne hos 
dem, der lyttede med. En af dagene efter børnemødet 
kom tre unge muslimske kvinder op til præsten og 
sagde: ”Vi vil så gerne modtage denne Jesus, som I 
taler om; men kan vi ikke gå et andet sted hen og bede, 
så vi ikke bliver set af vore ledere?” I ugens løb var der 
syv voksne, som gav deres liv til Jesus. Det lyder ikke 
af mange, men vi ved, at Guds ord aldrig vender tomt 
tilbage, og på dette sted var det et gennembrud. Vi bad 
også med flere børn til frelse.

Selve kirkebygningen var ikke noget at råbe hurra for. 
Den illustrerer, hvor fattige disse mennesker er. Det var 
tydeligt under gudstjenesten, at selvom de ydre omgi-
velser ikke var de bedste, så var der en ægte glæde og 
lovprisning, der gik lige til hjertet.

Om søndagen var kirken fyldt med børn og voksne. På et 
tæppe sad en enlig mor med sine trillinger samt en lidt stør-
re søn. Manden forsvandt, da hun havde født trillingerne.  
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Dato Tid Sted Kontaktperson
Søndag  
24.04.2022

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

Finn Aarestrup 
4280 7925 

Torsdag  
28.04.2022

10:00 Seniorene Bykirken Vejle 
Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle

Niels Kristian Grove 
4118 0293

Søndag  
01.05.2022

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

Morten Patrzalek 
6169 5963

Mandag 
02.05.2022

14:00 Seniorgruppen Horsens 
Sverigesvej 29, 8700 Horsens

Susan Petersen 
25475751

0nsdag  
04.05.2022

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

Asbjørn Kristiansen 
2277 7418

Torsdag  
05.05.2022

10:30 Seniorerne Worsaaesvej 5 
1972 Frederiksberg

Joel Raburn 
4279 8969

Søndag  
08.05.2022

16:00 Gospel Fellowship 
Frederiksberg Allé 9, 1621 KBH. V

Carina Cederbye  
2215 2998

Søndag  
15.05.2022

10:30 Pinsekirken Svendborg 
Svinget 2, Svendborg

John Madsen 
2758 2665

Onsdag  
18.05.2022

14:00 Onsdagscaféen i Herning Frikirke 
Møllegade 1B, 7400 Herning

Grethe Ernstrøm 
2514 6805 / 9712 6805

Søndag  
22.05.2022

10:30 Pinsekirken Thisted 
Tilstedvej 20, 7700 Thisted

Mikael Schlosser 
2230 2036

Tirsdag  
24.05.2022

14:00 Citykirken Aarhus Senior Klub, 
Viborgvej 173, 8210 Aarhus

Bergur Skovgaard 
3138 5311

Onsdag  
25.05.2022

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

Inge-Lise Jensen  
2132 9938

Torsdag  
02.06.2022

11:00 Classic Frokostmøde 
Aalborg

Carsten Jensen 
2173 2206

Søndag  
05.06.2022

10:30 Grenå Frikirke 
Østergade 37, 8500 Grenå

Hanne Okeke  
2846 1872

Tirsdag  
07.06.2022

19:30 Skjern eller Tarm 
Sted aftales når datoen nærmer sig

Misse og Leif Sig Jensen  
4198 0947

Søndag  
12.06.2022

10:30 Pinsekirken Esbjerg 
Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg

Sam Michaelsen 
2986 7770

Søndag  
19.06.2022

10:30 Kolding Kirkecenter 
Ole Rømers Vej 8, 6000 Kolding

Tove Merrild 
2646 6488

Søndag  
26.06.2022

11.06 Frikirken i Multihuset 
Hirsevej 9, 6100 Haderslev

Irene Cordes 
4050 7756

Søndag  
26.06.2022

19:00 KristusKirken i Rødding Bruno  
3082 3117

Mødeplan for  
Tabitha og Torkild 

forår og sommer 2022
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Ja, det er hårdt for 
mange kvinder i 
Tanzania, da mange 
mænd ikke føler an-
svar for deres familie. 
Denne trillingemor er 
så taknemmelig for 
kirken og den støtte 

og hjælp, som de giver hende. Vi var med hjemme og 
besøge hende sammen med præsten. Hun bor under 
meget kummerlige forhold.

IAS har sponsoreret nogle solcellelamper til de familier, 
der ingen strøm har. Vi var så glade, fordi vi kunne give 
denne enlige mor en lampe. Ih, hvor blev hun glad. Hun 
sagde: ”Nu bliver det lettere, når jeg skal op om natten 
for at skifte trillingerne!”

Sommerbesøg i Danmark

Vi kommer hjem til påske for at besøge forskellige kir-
ker rundt i landet. Denne gang håber vi, at det lykkes. 
I 2020 gik det jo ikke så godt, da Danmark var ramt af 
corona.

Vi har lavet et program (se side 7), så I kan se, hvilke 
kirker vi besøger.

Vi håber samtidig, at vi får mulighed for at møde mange 
af jer, der følger os i arbejdet.

Kærlig hilsen og mange knus  
fra jeres udsendinge 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

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.

”Mission blandt børn og unge i Tanzania”
Betania Kirkecenters Ydre Mission

Kasserer: 
Willy Højgård
Betania Kirkecenter
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj
7330 Brande
Tlf.: 51 91 30 58
E-mail: ymission@betania.dk

Giro: 134 4218  •  MobilePay: 16822 
Bank Reg.: 9712  Konto: 0741793075
Husk at mærke indbetalingen MBU.TZ 

Tabitha & Torkild Jensen
PO.Box 2398
Arusha
Tanzania
Tlf.: +255 756 445218
 +255 786 345434
E-mail: tabithajensen50@gmail.com
www.mission-tanzania.dk

Tryk: Brande Bladet
Redaktion: Susanne Lundgaard
Grafik: Dennis Højgård
Hjemmeside: Laila Svendsen

Alle gaver er fradragsberettigede efter  
§ 8A med op til 17.200,- kr. i 2022. 
Beløbene vil automatisk blive ind- 
berettet til Skat, hvis vi har modtaget  
dit CPR-nummer. For yderligere  
oplysninger kontakt kassereren.

Adresseændring meddeles til:
Inge-Lise Jensen
Engvang 5
7330 Brande
Tlf.: 21 32 99 38
E-mail: iljkaj@hotmail.com 


