
 Mission blandt

 Børn og Unge i Tanzania 
Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission

December 2022



Vi holder ofte børnemøderne på skolernes fodboldba-
ner, da det er vante omgivelser for børnene. Vi havde 
for nylig en skøn oplevelse på et af disse afsides steder. 
Den lokale skoleinspektør kom under et møde hen til 
Torkild og sagde: ”I udretter altså et fantastisk arbejde 
med at forkynde Guds ord for børnene.” Han sagde 
endvidere: ”Jeg vil gerne fortælle, hvem jeg er. I har for 
en del år siden hjulpet mig til at færdiggøre min uddan-
nelse som lærer. Efter at jeg har været lærer i en del år, 
er jeg nu blevet skoleinspektør på denne her skole. Jeg 

Vi fortsætter ufortrødent med vore børnekampagner, og 
oplever sådan en glæde og velsignelse på dette ar-
bejdsområde for tiden. Vi fokuserer meget på at nå ud 
til de afsidesliggende landsbyer, hvor der sjældent kom-
mer nogle, der fortæller børnene om Guds kærlighed. 
I disse landsbyer oplever vi, at børn og voksne har en 
stærk længsel efter at høre evangeliet. Det fornemmes 
for eksempel på det store fremmøde – både af børn og 
voksne. Mange tager imod Jesus som deres frelser. Det 
er det vigtigste af alt.

trofaste
Kæreste

venner
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Et nyt behov

Joshua Michael er en ung masaimand på 18 år. Han 
bor i et område, hvor Mirjam deler babymad ud. Hans 
forældre, som vi har kendt i flere år, er præstepar i en 
lille, lerklinet kirkebygning hos masaierne. 

Joshua er færdig med 11. klasse. Nu vil han meget ger-
ne uddanne sig til elektriker. Det, synes vi, er en rigtig 
god idé. Når han er færdiguddannet, er der gode mulig-
heder for at få arbejde. Hans forældre har desværre kun 
en meget lille indkomst, og dermed ikke mulighed for at 
sende ham på teknisk skole. Vi vil gerne hjælpe ham til 
at få denne uddannelse. Det er en 2-års uddannelse, 
som med kost og logi vil løbe op i 10.700 kr.

Hvis du ønsker at hjælpe Joshua med en  
uddannelse, kan du sætte pengene ind på vores  
missionskonto, hvor ”mange bække små gør en stor å”:

MobilePay 16822

Reg. 9712 kontonr. 0741793075 

Mærket “MBU TZ Joshuas uddannelse”

er også en kristen. Jeg er aktiv i kirken, som har in-
viteret jer til vores landsby, og vil gerne hjælpe med 
at følge op på alle de nye børn, som har ønsket at 
tage imod Jesus.”

Denne samtalte har berørt os dybt. Hans historie vi-
ser os, at det kan bære en fantastisk frugt at hjælpe 
børn og unge med skolegang og uddannelse.
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Simone

Vi har haft besøg af en ung pige, Simone, fra Herning. 
Hun var bl.a. ude at besøge sine forældres sponsor-
barn, som de har støttet gennem flere år.

De to piger er næsten lige gamle, og de faldt i hak med 
det samme. Det var som om, de altid havde kendt hin-
anden. De snakkede og snakkede. Det var en ganske 
rørende oplevelse; også for mig, Tabitha. Det blev så 
også svært for de to piger at sige farvel til hinanden 
igen. Der blev skabt nogle bånd, som sikkert bliver  
starten på et varigt venskab.

Neema og de pantsatte marker
Vi har så mange kærlige hilsener til jer fra Neema; kvin-
den, som havde været nødt til at pantsætte sine marker. 
Vi skrev om Neema i forrige nyhedsbrev. På grund af 
jeres støtte kunne vi indfri Neemas gæld, så hun nu har 
fået markerne tilbage.

Aldrig har vi set nogen så glade, som da Neema og 
hendes mor kom her for at modtage denne pengegave. 
Der blev grædt glædestårer. Neema er så taknemmelig. 
Regnen er så småt i gang. Vi håber sådan for Neema, 
at hun vil få en god høst, så hun har mad til børnene og 
sig selv.

Der skal lyde en stor tak til dem, der var villige til at sen-
de en gave til denne unge enke og hendes børn. I skal 
vide, at jeres omsorg for denne familie er til stor velsig-
nelse. Der står i Bibelen, at når vi hjælper enker og fa-
derløse børn, låner vi ud til Herren.
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Som tiden dog flyver! År 2022 er snart slut. Tænk, Per 
og jeg har allerede været i Danmark i 1½ år, siden vi 
forlod Tanzania. Det har været dejligt, men også svært 
at omstille sig til det nye liv. Vi er så taknemmelige til 
alle for opmuntringer, besøg, hilsner, telefonsamtaler, 
blomster og meget mere. Tak for jeres kærlige omsorg 
for os som familie i alt det, vi har været igennem.

Trods det, at jeg nu har bopæl i lille Karstoft, rejser jeg 
regelmæssigt til Tanzania. I skrivende stund sidder jeg 
i Tanzania og nyder, at det er varmt og solen skinner. 
Det bliver jeg vist aldrig træt af! Til gengæld løber jeg 
dobbelt så stærkt, når jeg endelig er her, da mit hjerte 
brænder for masaibørnene i bushen. Hver gang jeg de-
ler babyernæringspakker ud til de mange børnefamilier, 
vi hjælper, gør det godt i hjertet: Tænk, at vi sammen 
kan hjælpe så mange mennesker i nød.

Vi fortsætter også med at hjælpe syge til at få behand-
ling. Vi har netop modtaget 6 nye børn og 2 voksne i 
den korte tid, jeg har været her. Der står flere på ven-
teliste. Faktisk er der pt. ca. 30 i behandling, så vi har 
hænderne fulde, og kan ikke modtage flere i øjeblik-
ket. En af de ting, vi gør, når vi får børn i behandling, 

Nyt fra Mirjam

Kære venner

Vi vil gerne ønske jer en RIGTIG GLÆDELIG JUL og 
sige tusind tak for alt, vi har delt i 2022. Det er vores  
ønske, at I må få et VELSIGNET NYTÅR 2023 med  
håbet om, at vi sammen må nå endnu længere ud!

Kærligste julehilsner 
Mirjam og teamet

er at give dem en børnebibel, som de kan male i. De 
ELSKER de bibler. Men vi har ingen farveblyanter, så 
børnene ønsker sig farveblyanter i julegave. Derudover 
får de drenge, der får rettet deres skæve ben, en fod-
bold. De har jo aldrig kunnet løbe eller spille fodbold 
før. Og de har aldrig ejet en rigtig bold, så de er vildt 
begejstrede! Har du lyst til at give en dreng en fodbold i 
julegave?

Prisen på en pakke farveblyanter: 25 kr. 
Prisen på en fodbold: 150 kr.

Vi ønsker også at hjælpe med såsæd igen. I år fik de 
ingen regn, så de har ikke fået nogen høst, men nu er 
regnen begyndt, og vi tror på, at det bliver en god regn-
tid. Derfor vil jeg gerne give dem såsæd i julegave, så 
de kan få sået deres marker til igen. Ja, vi vil give dem 
såsæd sammen med bøn om regn i rette mængder, så 
de kan få mad.

Prisen på 2 kg såsæd: 50 kr.

Har du lyst til at støtte et specifikt projekt, kan du skrive 
det på din indbetaling – f.eks. ”fodbold”, ”farveblyanter” 
eller ”såsæd”:

MobilePay 18513

Reg. 9712 kontonr. 0741793075 

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

Mærket ”Bjerres Mission”
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Albinoers liv er i fare

Vi er kommet i kontakt med nogle albinoer, som vi ger-
ne vil give en hjælpende hånd.

Albinoer lever som udstødte. Desværre bliver de også 
udstødt af deres egne familier. De er udsat for chikane, 
mobning, og de bliver set ned på. Samtidig er de også 
meget udsatte, da deres legemsdele er af stor værdi for 
dem, der udøver trolddom. Børnene er det værst for, da 
de risikerer at blive bortført af trolddoktorerne. De dræ-
ber albinoerne og sælger deres legemsdele til folk, der 
søger overnaturlig hjælp. Albinoerne holder sig for det 
meste væk fra offentligheden af frygt for at blive udsat 
for overgreb. Ofte er det meget svært at komme i kon-
takt med dem, da de kun ønsker at mødes med dem, 
de ved, de kan stole på.

Jeg, Tabitha, har for ganske nylig været sammen med 
en lille flok albinoer, som vi havde inviteret hjem til os. 
Vi havde inviteret dem til en hyggedag med god mad. 
Jeg troede, der ville komme 20 voksne albinoer, men 

det viste sig, at 12 af dem var børn fra 3 til 13 år, og de 
øvrige 8 var voksne. Børnene elskede at være tæt på 
mig, fordi vi havde samme hudfarve. Det var specielt at 
opleve.

Vi sang en del sammen, og delte Guds ord. Børnene 
var helt oppe at køre.

Vi havde arrangeret, at en rigtig sød dame fra politiet 
skulle komme og fortælle dem om deres rettigheder, 
bl.a. at de har ret til beskyttelse. Hun underviste dem på 
en måde, de alle kunne forstå. Hun viste dem kærlig-
hed, og man kunne se, at de følte sig trygge ved hende. 
Hun fortalte bl.a., at hvis de bliver chikaneret, eller på 
anden måde føler sig truet, må de altid gerne ringe til 
hende. Hun gav dem sit mobilnummer, og det var også 
et tegn på hendes omsorg. Vi ved i øvrigt, at hun er en 
personlig kristen.

Hver enkelt af de voksne albinoer fortalte om nogle af 
de ting, som de havde været udsat for. Det var gribende 
og meget skræmmende at lytte til. Mange albinoer be-
går selvmord på grund af frygt for at blive taget til fange. 
De lever isoleret, og føler sig ensomme, da de ved, de 
ikke er accepteret i samfundet.

Jeg havde sammen med mine piger i køkkenet lavet 
lækker mad til alle. De fik også sodavand, kage, kaffe 
og te. Ih, hvor de nød fællesskabet.

Alle fik en masse solcreme med hjem. En creme, der er 
speciallavet til deres sarte hud. Deres hud kan slet ikke 
tåle solen; derfor går de altid med hat. Deres læber hæ-
ver ofte og sprækker, når de er i solen. Det er så synd 
for dem.

Det blev en uforglemmelig dag for mig at være sammen 
med dem.

En dybt ulykkelig mor kom en dag og besøgte mig på 
kontoret. Grædende fortalte hun mig: ”Jeg var taget i 
kirke en søndag morgen, og min mand blev hjemme 
med vores lille albinosøn, som var under et år. Medens 
jeg var i kirke smed min mand ham i brønden, hvor han 
døde.” Det var hjerteskærende at lytte til og bare endnu 
et eksempel på, hvor meget disse stakler lider. De ud-
sættes ikke kun for overgreb ude i samfundet, men 
også i deres nærmeste familie. Vi ønsker at støtte og 
opmuntre disse kære albinoer, hver gang vi har mulig-
hed for det.
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Tak for opbakning og støtte
Fra dybet af vore hjerter vil vi sige jer tusind tak, fordi 
I har stået sammen med os i året, som nu snart rinder 
ud. Tusind tak for jeres forbøn, som gør, at vi aldrig fø-
ler os alene. Gaverne, som I sender, er et tydeligt bevis 
på jeres omsorg for det arbejde, Gud har kaldet os til. 
Vores ønske er, at Jesus vil velsigne jer på alle måder i 
hverdagen og give jer en stor løn i Himmelen.

Vi glæder os til at se, hvilke opgaver, Gud lægger hen til 
os i det år, der ligger foran os.

Med denne hilsen vil vi gerne ønske alle en rigtig  
glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår.

Kærlig hilsen fra 
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.

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

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

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

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
Engelsk version: Eva Krath-Andersen

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

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.

Testamente: 
Vi er gennem Betania Kirkecenter berettiget 
til at modtage arv uden at skulle betale  
arveafgift. Ønsker du at testamentere til 
vort arbejde, kontakt da Willy Højgård.


