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Kære elskede og trofaste venner!

Vi taler ofte sammen om, hvor privilegerede vi er, fordi 
vi har en vennekreds som jer, som står sammen med 
os i arbejdet og samtidig viser villighed til at støtte det 
økonomisk. Mange har trofast støttet arbejdet i næsten 
28 år. Tusind tak, kære venner, fordi I vil være med til 
at gøre en forskel for de mange nødlidende, vi møder i 
arbejdet.

Vi sendte sidst i oktober et nødråb ud om den kvinde-
lige præst, Lightness, som var blevet gennembanket 
af sin mand og måtte hasteindlægges på hospitalet. 
Hendes mand, som tidligere har været en kristen, har 
i adskillige år ikke vist nogen særlig interesse for sin 

kone og deres to børn. Han er flyttet fra hende og bor 
i Dar es Salaam, som ligger 700 km væk. Indimellem 
dukker han op, men kun fordi han har brug for penge. 
Så prøver han på at få fat i de få penge, hun tjener ved 
at arbejde som skrædder. Hun arbejder virkelig hårdt 
for at tjene til føden og samtidig er hun præst i en kirke, 
som hun har startet op fra bunden. 

Manden har ofte sagt til sin kone, at han en dag vil kom-
me og slå hende ihjel. Det virker, som om han er jaloux 
på hende og arbejdet, hun gør for kirken. Familien har 
tidligere boet adskillige år i Arusha, inden han forlod 
hende. Efter han forlod hende, flyttede hun til en lands-
by for at begynde et pionerarbejde. Kirken der er i løbet 
af få år vokset fra tre medlemmer til tres.
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Han kom en aften helt uventet og hun blev skræksla-
gen, da hun fandt ud af, at han havde en hammer i den 
ene hånd og en lang kniv i den anden. Han låste bør-
nene inde på et værelse og så tvang han konen ned på 
gulvet og begyndte at banke løs på hendes hoved med 
hammeren. Til sidst lå hun bevidstløs på gulvet i en stor 
blodpøl. Han tænkte sikkert, at hun var død, og han 
forsvandt sporløst.

Nogle naboer fik hende kørt på politistationen for at 
anmelde det skete, og derefter transporterede de hende 
til et privathospital i Arusha – en tur på 120 km. Vi blev 
kontaktet, efter lægen havde konstateret, at hendes 
mund og overkæbe var smadret. Hospitalet ville ikke 
indlægge hende, før der blev betalt et større depositum. 
Hun havde ingen penge. 

Vi har efterhånden kendt Lightness i mange år, så vi be-
sluttede selvfølgelig straks at hjælpe hende, da hendes 
tilstand var kritisk. Vi kontaktede hospitalet og fik hende 
omgående indlagt. Overkæben var knust flere steder 
af hammerslag. Lægerne kunne desværre ikke hjælpe 
hende, for der var brug for en speciallæge. Det betød, 
at hun skulle overføres til Dar es Salaam. Vi fik hende 
så fløjet til Dar es Salaam, hvor der straks blev taget 
hånd om hende.

Hun har fået opereret stål ind for at samle overkæben 
flere steder, så den bedre kan begynde at gro sammen 
igen. Hun er ligeledes syet flere steder langs overlæ-
ben. Hun kan ikke spise normalt, så hun får kun søbe-
mad. Lightness har ikke nogen familie i Dar es Salaam, 
så vi var heldige, at en kvinde fra Wilsons kirke (Wilson 
er med i vores team på børnemøderne og bor i Dar es 
Salaam, hvor han er præst for en kirke) tilbød at tage 
sig af hende, mens hun var indlagt. Hun er nu blevet 
udskrevet efter at have været indlagt tre uger på hospi-
talet. Denne kvinde har lukket sit hjem op for Lightness 
og forkæler hende, så hun kan komme til kræfter igen. 
Hun skal fortsat gå til kontrol, så det er nødvendigt, at 
hun bliver dernede, da det er for anstrengende at rejse 
frem og tilbage (det er en bustur på 14 timer hver vej). 
Lægerne mener, at hun sikkert kan komme hjem at fejre 
julen sammen med sine børn.

Vi er bare så taknemmelige for jer, kære venner, som 
har formidlet penge, så vi kunne betale flyveturen, ho-
spitalsudgifterne, speciallæge, medicin m.m. Vi mangler 
ord for at udtrykke vores taknemmelighed, men vil fra 
dybet af vore hjerter bare sige jer tusind tak. Vi har for 
nylig snakket med Lightness på mobilen og hun bad 
os takke jer for jeres hjælp i denne svære situation. Må 
Herren rigt velsigne og lønne jer tilbage.
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Børnekampagne i  
landsbyen Magara
Tirsdag morgen, da Torkild og teamet skulle af sted 
på børnekampagne, væltede regnen ned. Da vi har så 
hårdt brug for regnen efter flere måneder med tørke, 
var det svært at bede om tørvejr. De besluttede alligevel 
at tage af sted. Det regnede stort set hele vejen derud, 
samt hele natten i landsbyen, hvor de skulle holde bør-
nemøder. Næste formiddag skulle platformen stilles op, 
så de kunne starte børnemøderne om eftermiddagen. 
Regnen var heldigvis stoppet, men der var fortsat tunge 
sorte skyer og det så ud til, at regnen ville fortsætte. 
Men det lykkedes at sætte platformen op i tørvejr.

Om eftermiddagen var det meget mørkt, men de gik 
i gang med børnemødet og det forblev tørvejr, tak-
ket være Herren. De gik også i gang med at vise film. 
Skyerne var tunge og under filmfremvisningen lynede 
og tordnede det rundt omkring dem. Tænk, den sorte 
sky delte sig i to, så regnen udeblev og de kunne vise 
film. Da de kom hjem til gæstehuset efter filmen, rin-
gede Torkild til mig og fortalte om, hvor godt det var 
gået, og mens vi snakkede sammen, begyndte regnen 
igen at vælte ned, så jeg kunne høre det på mobilen. 
Det blev en fantastisk uge og vi er ikke i tvivl om, at Gud 
holdt regnen tilbage om dagen og lod det regne om nat-
ten, så vi kunne gennemføre alle møderne og vise film.

Præsten fortalte, at der var mange børn, som var så 
kede af det, for deres landsby er delt i to af en flod, der 

løber gennem byen. Der er ingen bro over floden, så 
den er meget farlig at passere, når det regner, da van-
det kommer med stor kraft fra bjergene. Normalt sprin-
ger man fra sten til sten for at passere floden. Men om 
fredagen var der sol hele dagen og det fortsatte resten 
af ugen, så vandet sank, og børnene kunne igen kom-
me over. 

Børnene kom i stort tal og fulgte undervisningen med 
stor interesse. De gjorde store øjne, da de så dukken 
”Kadogo” for første gang. Han blev det helt store træk-
plaster – ikke bare for børnene, men også de voksne 
syntes det var sjovt.

Lørdag morgen kom præsten meget tidligt, for han var 
bristefærdig af glæde og havde noget, han ville dele 
med os alle. Han fortalte glædesstrålende, at mange 
mennesker var kommet hjem til ham eller hen i kirken, 
fordi de gerne ville være kristne og leve et nyt liv med 
Jesus som Herre i deres liv. 

Han sagde: ”Aldrig har vores landsby oplevet sådan 
en vækkelse, hvor folk hungrer efter Guds ord.” Mange 
børn og voksne tog imod evangeliet i den uge – al ære 
til Jesus. Vores vision er at nå børnene med Guds ord, 
og vi takker Ham, fordi han giver os helbred til at klare 
alle de lange ture og at bo under meget primitive forhold, 
hvor der hverken er elektricitet eller rindende vand.
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Manden med tuberkulose

En fredag kom jeg, Tabitha, ud på skolen for at under-
vise børnene i kristendom. Inden jeg nåede ud af bilen, 
kom en glad mand springende hen til mig. Han tog beg-
ge mine hænder og sagde med et stort smil: ”Mama, 
jeg er så glad, for lægen har erklæret mig rask, der er 
ikke flere pletter på mine lunger, og jeg må begynde at 
arbejde igen. Gud har gjort et kæmpe mirakel for mig. 
Vi troede alle, at denne frygtelige sygdom, tuberku-
lose, ikke kunne helbredes, men jeg takker Gud, som 
sendte jer i rette øjeblik. I bad for mig og gav mig penge 
til læge, hospitalshjælp, medicin og mad. Jeg kunne 
ikke selv arbejde på grund af min svære sygdom og 
min kone måtte blive hjemme for at passe mig, derfor 
havde vi ikke flere penge.” Det, som rørte mig meget, 
var, hvordan han hele tiden gav Gud æren. Han har fået 
arbejde på skolen tre timer om dagen, så han stille og 
roligt kan komme i gang igen. Også tusind tak for hjæl-
pen til denne familie.

Skolen

Som I kan se på billedet, er vi i fuld gang med at bygge 
endnu to klasseværelser til skolen. Det ene skal stå 
færdigt til januar 2016. Vi er godt på vej, men mangler 
endnu at sætte glas i vinduerne og få vægge og lofter 
malet. Det har været meget svært for os at samle penge 
ind til dette byggeri og vi har desværre et minus på bud-
gettet. Nu koncentrerer vi os om at gøre det ene klasse-
værelse helt færdigt. Vi er virkelig taknemmelige til hver 
eneste af jer, der har givet til byggeriet, så det nu er lyk-
kedes os at komme et godt stykke hen ad vejen.

Gæster

Vi har netop haft et dejligt besøg af Tina fra organisa-
tionen ”Børn Sulter” i Mariager, der kom sammen med 
en god ven, Annette, fra København. ”Børn Sulter” har 
startet to børnehaver/pre-schools, hvoraf den ene lig-
ger i Tanga og den anden i Arusha. Begge er placeret i 
meget fattige slumområder.

”Børn Sulter” har netop bygget to klasseværelser til bør-
nene i Tanga, som Tina var ude for at indvie. Når Tina 
er på besøg, vil hun gerne se nogle af de mest fattige 
hjem, børnene kommer fra. Når vi besøger disse hjem, 
står Tina med en blok og blyant og skriver ned og siger: 
”De skal have nye senge og madrasser, så de sover 
godt, samt myggenet. Disse tre ting er vigtige.” De får 
som regel en ekstra pengegave til mad og tøj. De hjem, 
som får et sådant besøg, oplever på en helt praktisk 
måde Guds omsorg og de bliver jublende glade.
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”Børn Sulter” støtter også to børnehjem med børn fra 
aids-ramte familier. De fleste af børnene har ingen for-
ældre, men plejeforældrene på hjemmene giver børne-
ne en tryg og kærlig opvækst.

Annette kom for at besøge sine to hjertebørn. Det var 
en stor oplevelse for hende og børnene. På billedet er 

hun sammen med et af dem, en masaidreng og hans 
far. Drengen har netop afsluttet 7. klasse og har klaret 
sig så godt, at han kan fortsætte i secondary school 
(8. klasse). Det andet barn er en pige, som allerede er i 
gang med gymnasiet. Hun er så dygtig og får topkarak-
terer. Hun håber på at blive hjertelæge, og dem er der 
hårdt brug for i Tanzania. Det er selvfølgelig en drøm, 
pigen har, men drømme bliver ofte til virkelighed. Hun 
arbejder virkelig målrettet for at få gode karakterer. 

Nu er det jul igen

Julen står igen for døren og det kan være svært at kom-
me i julestemning, når man har sol og sommer med 30 
graders varme. Men vi ved, at det ikke kommer an på 
alt det ydre; det afgørende er, at vi endnu engang kan 
fejre, at Jesus blev født og lader sit kærlighedslys skin-
ne i vore hjerter. Det er årsagen til, at vi tænder julely-
sene på juletræet, synger de glade julesange og læser 
juleevangeliet. Så kan det selv i Tanzania blive rigtig jul.
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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 2015 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 15.000,00, hvis man har givet kr. 15.000,00.

Vi er så heldige, at vores datter, Dorrit, samt vores to 
børnebørn, Rebekka og Sarah (Mirjam og Pers piger), 
kommer på besøg i julen. Vi er alle inviteret ud til Mirjam 
og Per juleaften, og det glæder vi os meget til.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og  
velsignet nytår.

Vi vil gerne sige tusind tak for alt, hvad vi har delt sam-
men i året, som nu snart er gået. Tak for jeres forbøn 
og omsorg, som gør, at vi aldrig føler, at vi står alene. 
Ligeledes tak for alle jeres mails og breve med de  
mange opmuntrende ord; det varmer så godt. 

Kærlig hilsen fra Tabitha og Torkild
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