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Othello
Vi har netop hørt fra Othello og hans familie. Othello har 
fået lov til at komme hjem igen efter den lange periode 
på sygehuset. Han og moderen klarer sig fint efter nyre-
transplantationen, men Othello må stadig ikke komme 
i skole, da han skal undgå at blive udsat for smitte. Vi 
takker Jesus for det store under, som er sket med dren-
gen. Denne familie har bogstaveligt talt oplevet, at ”for 
Gud er intet umuligt”.

En meget fattig familie

Vi blev forleden kontaktet af vores lokale præst. Han 
kom med et nødråb. Han bad os om at besøge en 
meget fattig familie. Forældrene blev kristne for gan-
ske kort tid siden. De lever under de mest kummerlige 
forhold. De har syv børn, men den ældste bor ikke 
hjemme længere. Deres hytte var i så dårlig stand, at 
slanger og andet kryb kunne komme ind i den. En af-

ten lå der en giftslange oppe på en bjælke under taget. 
Børnene lå og sov på gulvet på noget pap, som udgjor-
de deres seng. Faderen prøvede på at slå slangen ihjel; 
med det resultat, at den faldt ned på gulvet lige i nær-
heden af børnene. Heldigvis fik han vækket børnene, 
så de nåede ud uden at blive bidt. Det lykkedes efterføl-
gende at få slangen slået ihjel, men det havde været en 
uhyggelig oplevelse for hele familien.

Nogle kristne venner har hjulpet dem med at bygge en 
ny jordhytte. Da vi besøgte dem, så vi kun to meget 
smalle senge, hvor de nærmest lå som sild i en tønde. 

”Frygt ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi eder er i dag en frel-
ser født i Davids by; Han er Kristus, Herren!” Luk. 2:10-11 
Jesus er den største gave, menneskeheden nogensinde har fået. Lad os huske det – i hverdagen og midt i al jule-
travlheden. 
Med denne hilsen vil vi fra dybet af vore hjerter ønske jer en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. 
Tusind tak for samarbejdet i året, som snart er gået. 
Ligeledes skal der lyde en stor tak for jeres forbøn og ikke mindst for de gaver, som I har givet til arbejdet. Uden jer 
er vi intet. Sammen med jer når vi ud til de svagest stillede og til mange hårdt ramte familier.
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Moderen sov med pigerne og faderen med drengene. 
Der var ingen møbler i stuen. Vi fik hver en spand at 
sidde på.

Vi besluttede straks at få lavet to køjesenge til fami-
lien. Vi købte fire nye madrasser, tæpper, sengelinned, 
håndklæder og noget tøj. Jeg tror aldrig, vi har oplevet 
nogen blive så glade og taknemmelige. Derfor skal der 
lyde en stor tak til alle jer, der gjorde det muligt for os at 
hjælpe denne familie.

Vi købte også majs, bønner og sukker, som vi tog med 
derud. I skulle have set børnene, da de fik øje på ma-
den. De store børn løb efter brænde, for nu skulle der 
laves mad. Det gjorde ondt at se, hvor sultne de var.

De børn, som går i 
skole, fik nye sko-
leuniformer, sko 
og skoletasker. De 
var så lykkelige for 
deres nye unifor-
mer, da de gamle 
var meget slidte. 
Bukserne var tynd-
slidte med store 
huller bagpå, så 
man kunne se de-
res underbukser. 
Det gjorde, at de blev drillet i skolen.

Da skoene blev delt ud, var det ene par til en af dren-
gene desværre alt for store, så vi tog dem med tilbage 
til byen for at få dem byttet. Drengen begyndte at græde 
og hulke hjerteskærende, for han troede ikke, at han 
ville få et andet par. Men inden aften havde vi sørget for, 
at han havde fået sine nye sko.

Præsten med et ben

Siden sidst, hvor vi skrev om præsten med et ben, er 
der sket det fantastiske, at seniorgruppen på Drejervej 
har lavet en indsamling for at hjælpe med tagplader 
til hans kirke. Nu er der til kirkens medlemmers store 
overraskelse og glæde kommet tag på. De behøver 
ikke længere mødes under åben himmel. Nu kan de 
sidde i skygge for solen og i tørvejr, når det regner. 
Præstefamilien og en stor del af medlemmerne er fat-
tige og har ikke selv været i stand til at skaffe penge til 
køb af tagplader.

… og efter.

Et af familiens værelser – før …
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Er der nogle af jer, der har lyst til at være med 
til at give en livgivende gave til masaierne?

I kan støtte på: Registrerings- og  
kontonummer 97120741793075  
mærket ”Bjerres Mission” eller  
MobilePay-nummer 18513.  
Mærk din gave ”Såsæd”.

Husk, at du kun får skattefradrag, hvis 
CPR-nr. og adresse er oplyst.

Nyt fra Mirjam
Kære medarbejdere i Guds rige.

Jeg vil gerne dele en meget rørende oplevelse 
med jer. Som I jo alle ved, tager jeg ugentligt 
ud i bushen for at dele mad ud til både babyer 
og voksne. I sidste uge var jeg af sted i et om-
råde kaldet Engaruka.

Da vi var færdige, og gjorde klar til at køre 
hjem, kaldte Hilary, min chauffør, på mig 
og sagde, ”Mirjam, du skal altså lige møde 
Mordecai”. Jeg fulgte efter Hilary, og mødte 
en køn lille dreng på fire-fem år. Han bad mig 
knæle ned, og så lagde han hånden på mit ho-
ved, og velsignede mig. Han bad Gud velsigne 
mig, fordi jeg bringer mad ud, og så bad han 
stille og roligt Gud om at beskytte mig.

Det var så rørende, og jeg er så glad for, at 
Hilary fik taget dette billede, mens Mordecai 
bad for mig. Da han bad, tænkte jeg, at jeg 
ALDRIG før har hørt et barn, der sådan kunne 
bede, og samtidig gøre det så inderligt.

Det blev et øjeblik i mit liv, som jeg aldrig vil 
glemme. Hans bøn virkede bare så ægte, og 
kom lige fra hjertet.

Bibelen siger, vi skal komme til Jesus som 
små børn. Da han bad for mig, vidste jeg i 
mit hjerte, lige hvad det betød. Mens den lille 
dreng bad, gav Gud mig også en tanke, som 
jeg gerne vil dele med jer. Han gav mig den 
idé, at nu hvor regnen er begyndt, er proble-
met for mange masaier, at de ikke har råd til at 
købe såsæd. Jeg tænkte, at nogle af jer måske 
har lyst til at hjælpe os med at give de hårdest 
ramte masaifamilier en gave i form af såsæd. 
En sæk med otte kilo såsæd koster 150 kr. Det 
er nok til at tilså en tønde land med majs (godt 
5.000 m2). En tønde land tilsået med majs kan 
under normale vejrforhold give et høstudbytte, 
som en gennemsnitsfamilie på otte personer 
kan leve af i et år.

Hvis de får en god høst, vil de have mad nok til 
et helt år!!
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Majsuddeling

Vi har købt 45 tons majs, som vi deler ud i fire forskel-
lige masaiområder. De har ikke fået nogen høst, på 
grund af at regnen udeblev. I et af områderne er søen, 
hvor masaierne henter deres drikkevand og vander  
deres dyr, helt udtørret. Man kan køre på søbunden 
med bilen, så tørt er det. I et forsøg på at finde vand 
graver man huller i søbunden, hvor folk sidder med en 
kop, og øser vand op i en spand. Ja, hver en dråbe er 
dyrebar.

I sidste uge var Mirjam, Torkild og teamet igen af sted 
for at dele majs ud. I masailandet er afstandene meget 
store. Nogle vandrer i tre timer for at nå frem, så det 
betyder en tur på seks timer til fods i bagende sol. En 
ældre masaikvinde havde gået i tre timer. Da hun ende-
lig nåede frem, faldt hun sammen, og lå nede i støvet. 

Præsten sagde: ”De bliver fuldstændig afkræftede på 
grund af sult og tørst.”

Vi takker vores himmelske far, fordi vi har venner som 
jer, der står sammen med os, og giver en udstrakt hånd 
til mennesker i nød.
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Børnekampagne
Torkild og teamet har igen været på børnekampagne. 
Den foregik to dages kørsel fra Arusha i den sydlige 
del af Tanzania.

At afholde børnekampagner er det, vi har prioriteret 
højst gennem alle årene, og det vil vi fortsætte med. 
Det er og bliver vores kald at nå børnene med evan-
geliet; især i muslimske områder, hvor vi hjælper den 
lokale kirke med at nå ud til børnene.

På vores seneste børnekampagne blev vi inviteret med 
det formål at hjælpe kirken med at nå børnene i et so-
cialt belastet område. Dette område havde ifølge præ-
sten mange alkoholikere, og der var store problemer 
med stofmisbrug især blandt helt unge mennesker.

Til vores store overraskelse kom der mange børn og 
unge for at lytte til de kristne sange og musikken. Det 
gav os anledning til at fortælle det glade budskab.
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Kirkeindvielser
Der har været fem kirkeindvielser hos masaifolket. Det 
er fantastisk at kunne hjælpe masaierne med at færdig-

gøre deres kirker. De er jo naturfolk og kendt for at tage 
afstand fra al form for kristendom. Denne holdning er 
efterhånden ved at ændre sig, og man oplever, at flere 
ønsker at blive kristne. Det er noget helt særligt at være 
til kirkeindvielse og se kirken fyldt af ene masaier.
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Ny skolebus
Vi står overfor at købe en ny, brugt skolebus. Vi kan 
ikke længere klare os med den, vi har. Den, vi gerne 
vil købe, har plads til ca. 50 elever. Det vil være en stor 
hjælp til skolen, som får flere og flere elever. Vi har al-
lerede fået doneret nogle penge til køb af bussen, men 
der mangler stadig noget, før vi har nok til at købe den. 
Hvis du har lyst til at hjælpe os med et beløb til skole-
bus, vil vi blive meget taknemmelige.

 
Fra dybet af vore 
hjerter sender vi jer 
rigtig mange varme 
og kærlige hilsner. 
Tak for jeres trofaste 
støtte i hele 2019.

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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Kasserer: 
Willy Højgård
Betania Kirkecenter
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj
7330 Brande
Tlf.: 51 91 30 58
E-mail: ymission@betania.dk
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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
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Alle gaver er fradragsberettigede efter  
§ 8A med op til 16.300,- kr. i 2019. 
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 

Kærlig hilsen fra  
Tabitha og Torkild
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