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Guldbryllup

Tænk, at livet går så stærkt, og at vi i år nåede endnu 
en milepæl, nemlig at kunne fejre guldbryllup. Ih, hvor vi 
føler os priviligerede – og samtidig dybt taknemmelige – 
fordi vi har hinanden, og stadig kan arbejde sammen på 
missionsmarken.

Vi tog forskud på vores guldbryllup, medens vi var på 
orlov i Danmark i sommer. Vi holdt en minifest sam-
men med vore børn, svigerbørn og børnebørn. Selve 
dagen fejrede vi i Tanzania sammen med Mirjam (Per 
var i Danmark på dette tidspunkt). Vi spiste en god mid-
dag på en restaurant i hyggelige omgivelser. Om afte-

nen var vi inviteret ud 
til Mirjam til suppe og 
risalamande med mas-
ser af hygge. Hun havde 
pyntet så fint. Vi fik en 
rigtig skøn dag. Tusind 
tak for alle lykønsknin-
gerne på selve da-
gen. Det varmede. 
Det er fantastisk at 
mærke, at vi ikke er 
glemt, selvom vi er 
langt hjemmefra.

Et rørende besøg hos enken

Enken, vi hjalp med at få sit hus bygget færdigt, er 
ovenud glad og taknemmelig. Hun har været et stort 
vidnesbyrd for håndværkerne. Hver eftermiddag gik hun 
ind i et værelse, bøjede knæ, takkede Jesus, og bad 
ham om at velsigne de mennesker, som ud af et kærligt 
hjerte havde besluttet at støtte hende økonomisk med 
færdiggørelsen af huset. Alle blev meget berørt af den-
ne enkes tro og taknemmelighed.

Tusind tak til enhver, som har været med til at give hen-
de en pengegave. Huset er blevet så flot. Det står der 
nu som et tegn på Guds omsorg for det enkelte men-
neske. Flere naboer i området er kommet forbi for at 

ønske tillykke.

Da vi besøgte hende for at tage 
nogle billeder, faldt hun på knæ 

foran os, græd og takkede Jesus. 
Hun var så rørt over, at hun var blevet 
genstand for Guds kærlighed.
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En kvinde i krise

Vi er blevet kontaktet af en mor ved navn Celina, som 
har tre børn. Hun er flyttet hjem til sine forældre på 
grund af problemer i ægteskabet, hvor manden var ble-
vet voldelig og havde smidt hende ud. Celinas forældre 
bor i en faldefærdig jordhytte med græstag. Taget er 
utæt. Når det regner, bliver de våde. Derfor er de ofte 
syge. Deres senge var lavet af rafter og skind og meget 
ubehagelige at ligge på. Vi har besøgt familien sammen 
med Mirjam, og vi var dybt chokerede over at se, hvor 
elendige forhold de levede under.

Mirjam har fundet støtte til at hjælpe denne fattige fami-
lie. De får et nyt lille hus, nye senge, madrasser, tæpper 
m.m. I øjeblikket er vores byggeteam i fuld gang med 
at bygge huset. Bedstefaderen havde nogle store sten, 

som han havde samlet, og som kunne bruges til funda-
mentet. Han havde også selv lavet og brændt sten i håb 
om at han en dag ville kunne bygge et lille hus.

Vores byggeteam bor på byggepladsen i et stort telt, 
som vi har fået af vores kirke i Blåhøj. Inde i dette store 
telt har de sat små iglotelte op, så hver person har sit 
eget telt. Smart. I det store telt kan de også opbevare 
deres mad, samt lave mad uden problemer; selv når det 
regner.

Vi har besluttet at hjælpe Celina med skolegang til den 
ældste af hendes tre børn. Det er en 8 år gammel pige, 
der hedder Sipora. Hun har desværre været udsat 
for et seksuelt overgreb af faderen. Derfor vil vi gerne 
have hende væk fra området, så faderen ikke kan få 
fat på hende. Pigen er tydeligt mærket af det. Hun vir-
ker skræmt og nervøs. Moderen siger, hun var en af de 
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Nyt fra Mirjam

Kære venner!

Efter mange måneder, hvor vi ikke har haft mulig-
hed for at komme ud i bushen med nødhjælp pga. 
corona og efterfølgende pga. præsidentvalget i 
Tanzania, er vi langt om længe kommet i gang igen 
her i november. Vi havde flere ansøgninger om 
nødhjælp liggende allerede i marts, i den mellem-
liggende periode har vi modtaget endnu flere, så 
nu har vi en stor bunke ansøgninger. Jeg mangler 
støtte til at hjælpe i fire områder. Foreløbig er vi 
gået i gang med tre områder, hvoraf et er helt nyt. 
Det hedder Londolowo, og ligger i Giley.

Området ligger 4-5 timers kørsel fra Arusha og 
man kører på jordveje en stor del af tiden, så trans-
porten er en udfordring. Men de mange masaikvin-
der er så lykkelige, fordi vi kommer med babymad 
til deres børn. Området er meget stort og de går 
langt for at få hjælp. Flere kommer helt oppe fra 
bjergene – en 5 timers gåtur. Det er ikke muligt at 
køre derop, da der ikke er etableret veje, så man 
kan kun komme frem til fods. I området, de går 
igennem, er der mange farer, der lurer. Der er både 
løver og hyæner. Men de trodsede farerne ved at 
gå i små grupper og støtte hinanden. Det viser os 
bare, hvor desperate de er for at få hjælp til deres 
børn.

bedste i klassen, men efter denne forfærdelige hændel-
se er hun ikke længere i stand til at koncentrere sig, og 
er derfor kommet meget bagud i skolen. Drengene går i 
en god kommuneskole. De bliver boende hos bedstefor-
ældrene sammen med deres mor.

Hos bedsteforældrene bor endnu et barnebarn. Han har 
mistet sin far i en motorcykelulykke, hvor han døde på 
stedet. Hans mor arbejder som tjenestepige hos et afri-
kansk ægtepar. Vi synes, at hun bliver udnyttet på det 
groveste. Hun står op kl. 4 om morgenen og arbejder til 
sent om aftenen. Når de tager på arbejde, passer hun 
deres datter samtidig med, at hun klarer alle de andre 
daglige gøremål. Lønnen er mindre end 100 kr. om må-
neden. Hun har ikke en eneste fridag – ikke engang om 
søndagen.

Vi vil så gerne hjælpe hendes søn, Brighton, med at 
komme i skole. Vi håber på at kunne finde nogle, der 
vil støtte ham (et hjertebarn), så han kan komme ud 
på vores skole. Vi tror, det vil være en stor hjælp for 
Sipora, at hun har en, som hun kender, og som hun kan 
følges med. Hvis der er to, som vil støtte ham, bliver 
jeg så glad. Jeg har brug for to faddere, da der både er 
brug for skolepenge og et beløb for at bo på vores bør-
nehjem. Skriv endelig til os, hvis du ønsker at hjælpe 
Brighton med skolegang og et sted at bo.

Vi vil også prøve, om vi kan hjælpe denne mor til et 
bedre arbejde, så hun kan få et normalt liv og få 
Brighton i en god skole.
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Vi har virkelig brug for din støtte til at hjælpe alle disse 
børn. Måske din kirke kunne have lyst til at ”adoptere” et 
område?

Nu nærmer julen sig og jeg tænkte, om nogen af jer 
kunne have lyst til at hjælpe med at give de mange 
børn, vi hjælper, mulighed for at få deres egen bør-
nebibel. Børnene her ejer ikke bøger, som børn gør i 
Danmark. Som I kan se på billedet, så ELSKER de at 
få deres egen børnebibel. En børnebibel koster kun 20 
kr. For 20 kr. bringer du så meget lykke til et lille barn. 

Den særlige gevinst ved at give en børnebibel er, at den 
bliver læst af hele familien.

Sidste år ønskede vi 
såsæd i julegave, og 
som I måske husker, 
har de fået en god 
høst. Så vi vil gerne 
gentage ideen og give 
de familier, der ikke 
selv har mulighed 
for at købe såsæd, 
en julegave. Det ko-
ster 150 kr. at hjælpe 
en familie med så-
sæd. Du kan mærke din julegave med ”SÅSÆD” eller 
”BØRNEBIBLER”.

Glædelig jul og et 
velsignet nytår  
ønskes I af Mirjam 
og teamet

I kan støtte på: Registrerings- og  
kontonummer 97120741793075  
mærket ”Bjerres Mission” eller  

MobilePay-nummer 18513.  
Mærk din gave ”Såsæd” eller ”Børnebibler”.

Husk, at du kun får skattefradrag,  
hvis CPR-nr. og adresse er oplyst.
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Afslutning for 7. klasse

Vi har haft afslutning for 7. klasseseleverne. Disse ele-
ver følte sig virkelig snydt, for i år må man ikke holde 
fest i forbindelse med skoleafslutning. Der er ellers tra-
dition for, at forældre, søskende og venner kommer for 
at fejre og lykønske. Vi besluttede derfor at give dem 
en lille fest. Der blev pyntet fint op i skolens nye spise-
sal med duge på bordene for at eleverne kunne få en 
god dag ud af det trods alt. Der blev lavet lækker mad 
og serveret sodavand. Alle lærere og medarbejdere på 
skolen var med til festen og eleverne lavede forskellige 
indslag med sang og drama.

Det var en højtidelig dag med uddeling af eksamensbe-
viser. Og til allersidst fik hver elev en gave i form af den 
bedste bog man kan få, nemlig Bibelen. Nej, hvor blev 
de glade. Vi så flere af dem begynde at læse i Bibelen, 
inden festen var slut.

Undervisning i kristendom

Vi har ansat en ung skoleevangelist, der underviser i 
kristendomstimer på forskellige skoler. Forleden blev 
han inviteret ud på en stor secondary skole med mange 
elever. Han havde nogle af sine venner med. Så kunne 
de også synge, lave drama og undervise i Guds ord. 
De unge tog af sted om morgenen og var først hjemme 
igen til aften. Det blev en lang dag, hvor de hverken fik 
vådt eller tørt. Vi spurgte, hvorfor de ikke havde spist, 
hvortil de svarede: ”Efter vi var færdige med at un-
dervise i Guds ord, 
spurgte vi, om der var 
nogle, som gerne ville 
overgive deres liv til 
Jesus. Mange af de 
studerende kom frem 
og ønskede forbøn – 
og pludselig var tiden 
gået!” Men hvor var 
de glade, da de kom 
hjem, for det havde 
været en helt særlig 
oplevelse.

6



Børnekampagne

Vi har netop afholdt børnekampagne i en landsby, der 
hedder Kisaki, som ligger i det sydlige Tanzania. Torkild 
glædede sig så meget til at komme på børnekampagne, 
da det efterhånden var længe siden, han sidst havde 
været af sted. Det skyldes bl.a. vores forlængede orlov i 
Danmark og præsidentvalget her i Tanzania, som nu er 
godt overstået.

Tanzania er for tiden inde i den lille regnperiode, hvilket 
er så godt for afgrøderne, men på kampagnen ønskede 
de jo tørvejr. Hvor har vi bedt mange 
bønner for at det måtte 
lykkes at gennem-
føre møderne. De 
oplevede det ene 
mirakel efter det an-
det. Tunge, truende, 
sorte skyer på him-
len. Søndag aften 
lynede og tordnede 
det, medens de vi-
ste film. Men tænk, 
det holdt tørvejr, så 
det lykkedes at gen-
nemføre hele pro-
grammet. Gud er 
fantastisk god.

Det blev en begi-
venhedsrig uge. Det 
bedste af alt var, at 
flere børn og unge 
tog imod Jesus som 

deres frelser. Vi er så lykkelige, fordi der er en ret stor 
kirke i landsbyen, som vil tage sig af de nyfrelste.

Hjemturen blev noget af et mareridt. Da de skulle køre 
hjem, havde det regnet voldsomt natten før. De lagde 
ud med at køre 150 km på grusvej. Der var et par ste-
der, hvor vejen var meget medtaget. Torkild vidste ikke, 
om de kunne køre igennem, men til Guds ære så lyk-
kedes det. Hvor var de glade, da de efter at have kørt 
6 timer endelig kunne se asfaltvejen. Da vidste de, at 
nu kunne regnen ikke hindre dem i at køre hjem. Hele 
turen på 750 km tog ca. 19 timer. Det var en meget træt 
mand, som kom hjem, men han var glad og taknem-

melig. Hele kampagnen var gået så godt på alle 
måder og mange børn var mødt frem hver dag.
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Gud svigter os ikke

Tusind tak, kære venner, for jeres omsorg og støtte til 
arbejdet blandt Tanzanias børn. Jeres opbakning viser 
tydeligt, at vi ikke er alene om at række ud til de nød-
stedte familier.

I det år, der er gået, har der været store udfordringer for 
alle mennesker på verdensplan, men et er sikkert, nem-
lig at Gud er trofast. Lad os minde hinanden om ordet 
i Hebræerbrevet 13:5: ”Jeg vil aldrig svigte dig eller for-
lade dig.”

Med dette løfte vil vi fortsætte arbejdet i fuld tillid til, at 
Gud vil lade det lykkes.

Vi vil ønske jer en rigtig glædelig jul samt et godt og 
velsignet nytår.

Tusind tak for alt, hvad vi har delt sammen i 2020.

Kærlig hilsen fra  
jeres udsendinge i Tanzania 
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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