
 Mission blandt

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

Marts 2015



Kære elskede og trofaste venner!

Vi er allerede godt i gang med det nye år, 2015. 
Alligevel vil jeg gerne gå tilbage og fortælle om en  
fantastisk december måned, som vi delte med hele 
vores familie. Det var skønt at være sammen i tre uger; 
det kan ikke beskrives med ord. Christian, vores søn, 
havde kun været her et døgn, så kunne han igen  
huske at tale swahili, selvom det er 13 år siden, han 
sidst var i Tanzania. Han tog afrikanerne med storm. Vi 
tog en uges ferie på Zanzibar med hele familien – også 
Mirjam og hendes familie var med. Det var perfekt, for 
hvis Torkild skal have ferie, er han nødt til at tage hjem-
mefra; hvis han er hjemme, er der altid folk, der kommer 
forbi eller noget, der skal gøres. Det blev en uforglem-
melig uge, hvor vi havde masser af tid til at snakke og 

hygge i swimmingpoolen – også børnene nød det i fulde 
drag. Jeg glædede mig over hver dag jeg fik sammen 
med Vinni og Christians tre små drenge. De syntes det 
var spændende at være i Tanzania, at se hvor farmor 
og farfar bor og at lege med vores tre hunde. Det var jo 
de tre drenges første tur til Tanzania.

Vores juleaften hos Mirjam og Per blev så god og vel-
signet. Det var 15 år siden, vi sidst havde fejret juleaften 
sammen som familie, hvor alle var med.

Men hold da op, hvor var det svært at sende dem hjem; 
især de små drenge, som jeg kom så tæt på. Dagen 
efter, de var rejst, græd jeg mange gange, mens jeg gik 
og ryddede op. Deres legetøj lå, som da de forlod det 
om aftenen. Nu kunne jeg bare pakke det hele væk. 
I gangen stod deres små sko, som skulle gives væk. 
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Hver gang, jeg stødte på noget, der mindede om mine 
børn og børnebørn, kom tårerne frem. Vi glæder os så 
meget over, at vi fik tre fantastiske uger sammen.

Efter de kom hjem, sagde den mindste dreng, Simon på 
tre år: ”Vi skal tilbage til Afrika!” Hans mor svarede: ”Det 
kan vi ikke så godt, for der er jo langt, Simon.” Drengen 
svarede: ”Mor, vi kan da bare sætte os ind i det store fly 
og så flyver vi derned.” Vi håber, de snart kommer igen. 
Det er så godt at have børn, svigerbørn og børnebørn 
samlet her, hvor vi har vores hjem.

Mama Jesca og Veronica

Tusind tak for støtten til de to enlige mødre. Det 
har været en stor hjælp og opmuntring for dem at 
mærke, at der er nogen, der står sammen med dem. 
Efter omstændighederne går det fremad for mama 
Jesca og børnene, som så pludseligt mistede deres 
elskede far og mand.

Veronica og hendes tre børn stortrives, for i januar flyt-
tede de ud i landsbyen, hvor vores nye skole ligger. 
Veronica hjælper med at gøre rent på skolen – det  
trives hun med. De to ældste af hendes børn går nu i 
skole og den ældste sagde forleden til sin mor: ”Mor,  
vi skal da aldrig flytte tilbage til Arusha igen, vel?” De 
boede tidligere i slummen, men nu bor de i et dejligt 
værelse med strøm.

I slummen havde de en lerklinet hytte med huller i taget. 
Det var en usund bolig og børnene var altid syge. Da vi 
for nylig besøgte dem i deres nye hjem, lå børnene og 
sov middagssøvn; det var tydeligt, at de trivedes.

Desværre er Veronica blevet syg. Hun har nedsunken 
livmoder og hun siger, at det gør så ondt. Vi har sendt 
hende på hospitalet for at blive undersøgt og håber,  
lægerne kan hjælpe hende.
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Pudde

Pudde har været her mange gange siden jul. Hun har 
det svært for tiden, da hendes mor er meget syg. Hun 
har fået konstateret en indsnævring i halsen og kan  
næsten ikke spise eller drikke. Hun har været indlagt, og  
mens hun var det, kom Puddes far for at besøge hende. 
Da han ankom til Arusha, og steg ud af bussen, blev 
han påkørt af en motorcykel. Han brækkede skinnebe-
net og fik nogle grimme hudafskrabninger. Han måtte 
så også indlægges, og fik en plade opereret ind i benet.

Pga. af alt dette bad Pudde 
om ekstra fridage på skolen 
for at passe sine forældre. 
Det resulterede i, at hun blev 
fyret. På sygehuset skal de 
pårørende levere al maden 
til dem, der er indlagt. Det 
var ved at tage modet helt 
fra Pudde, da hun havde 
det svært økonomisk, nu 
hun ikke længere havde en 
lønindtægt. Begge hendes 
forældre er nu udskrevet fra 
hospitalet, og bor hos Pudde, 
som tager hånd om dem.

Byggeriet på kærlighedshjemmet

Byggeriet på kærlighedshjemmet går fremad og nu er 
første etape snart færdig. Spisesalen og køkkenet er 
næsten klar til at blive taget i brug. Børnene spørger 
hele tiden til det. Maleren er i gang med at male vægge-
ne, så når han er færdig, kan køkken og spisesal blive 
indviet. Det bliver så flot! Nu går håndværkerne i gang 
med sovesalen og toiletterne ovenpå.
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Skolen
Vi har den store glæde, at skolen har fået en del nye 
elever fra januar 2015. Lige nu er der 200 børn, og det 
betyder, at økonomien bedre kan hænge sammen. 
Skolen kan stort set selv klare den daglige drift. I løbet 
af 2015 skal vi have bygget underetagen, så vi får yder-
ligere to klasseværelser. Til det formål har vi brug for et 
økonomisk løft. Hvis nogle føler for at hjælpe os, kan 
pengene øremærkes ”skolebyggeri”. Vi vil blive meget 
taknemmelige for din hjælp, da de to nye klasseværel-
ser skal stå klar fra 1. januar 2016.

Børnekampagnen
Første uge i januar var Torkild og teamet på deres før-
ste børnekampagne i 2015. Turen gik til en meget afsi-
desliggende landsby i det sydlige Tanzania, hvor der var 
en del muslimer. Landsbyen lå i en dal, så der var utro-
ligt varmt, men naturen var enestående flot. Regntiden 
var startet. Lige der, hvor de var, udeblev regnen dog 
indtil lørdag nat, men så gik det ellers i gang. De nåede 
at få fire dejlige dage, hvor mange børn og voksne var 
med på børnemøderne og så film om aftenen.  
De kristne fra kirken, der havde inviteret os, fortalte, at 
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det var det første friluftsmøde nogensinde, hvor der var 
fokus på børn. Kirken har i længere tid kørt en børne-
haveklasse med forholdsvis få elever, men efter børne-
kampagnen er antallet af elever steget væsentligt. Vi er 
taknemmelige for at høre dette, da det er et af formå-
lene med vore børnekampagner. Det er vigtigt, at den 
lokale kirke får kontakt til børnene, så de gennem bør-
nene kan skabe en naturlig kontakt til forældrene.

Kirkeindvielser

Torkild var kun hjemme i en uge, så gik det løs 
igen. Denne gang med 10 kirkeindvielser – også 
i det sydlige Tanzania. De fik dog kun de ni kirker 
indviet, da det regnede så meget, at de måtte opgi-
ve den ene af kirkerne; vejen var simpelthen skyllet 
væk! Men kirken er færdig og menigheden har nu et 
sted, hvor de kan holde deres gudstjenester.

Det er så fantastisk, hver gang der er kirkeindvielse. 
Menighedens medlemmer er så glade og taknemme-
lige til Jesus, fordi de har fået hjælp til at færdiggøre 
kirkebyggeriet. I landsbyerne oplever man en ægte og 
spontan glæde, da medlemmerne ser det som en ma-
nifestation af Guds store omsorg for dem. Under indvi-
elsesceremonien sker det ofte, at flere bryder ud i gråd 
i taknemmelighed over at have fået en fin kirke, hvor de 
kan samles til gudstjeneste.

Samtidig med kirkeindvielserne har de været ude at se 
på 13 nye kirkeprojekter i meget fattige områder.

I et af de nye kirkeprojekter, vi kiggede på, var der virke-
lig behov for en ny bygning. Den gamle kirke mindede 
ikke meget om en kirke, selvom den stadig blev brugt. 
Præsteparret påbegyndte for år tilbage et pionerar-
bejde i landsbyen, vi besøgte. Der havde ikke tidligere 
været nogen videre evangeliske aktiviteter, da stedet 
er muslimsk domineret. Deres kirke er den eneste pin-
sekirke i hele området med en befolkning på omkring 
4.000 mennesker. Medens vi var på stedet, hørte vi et 
meget stærkt vidnesbyrd fra præstens kone. Hun hed-
der Fatuma Yusufu og hun fortalte os om, hvordan hun 
oplevede, at Jesus talte direkte til hende, medens hun 
stadig var muslim. 
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Hun er født og opvokset i et muslimsk hjem og gik til 
bøn i moskéen hver dag, lige fra hun var en lille pige. 
Som voksen blev hun på et tidspunkt alvorligt syg, og 
ønskede kun at dø. Hun bad om, at hvis Gud virkelig var 
en virkelighed, så måtte han tage hendes ånd hjem til 
sig, for hun magtede ikke længere at leve med så store 
smerter. Under bønnen, hvor hun var helt alene, hørte 
hun pludseligt en stemme, der tydeligt sagde til hende, 
at hvis hun ville modtage Jesus som sin frelser, ville 
Han helbrede hende. Hun opsøgte nogle kristne, som 
bad for hende og tænk, kære venner, hun blev fuld-
stændig helbredt, og har nu tjent Jesus sammen med 
sin mand siden 1995.

Fatuma og hendes mand gør et fantastisk pionerar-
bejde, hvor de går fra hus til hus og vidner om Guds 
trofasthed. Kirken er bare en jordhytte med græstag, 
men medlemmerne i deres kirke har formået at bygge 
en mindre kirke i mursten, der nu er oppe i rejsehøjde. 
Friedhelm har lovet at lægge tag på bygningen og der-
efter færdiggøre den, så den kommer til at stå som et 
levende vidnesbyrd om Herrens omsorg for sine børn.

Vi er så glade og taknemmelige, fordi vores tyske ven, 
Friedhelm, hjælper med at færdiggøre alle disse halv-
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færdige kirker. Han er en stor velsignelse for vores tje-
neste. For tiden finansierer han færdiggørelsen af tre 
kirker om måneden. Det bliver til ganske mange kirker 
i løbet af et år. Det er ofte kirker, som Torkild har set i 
forbindelse med, at han er på børnekampagne. 

Undervejs til en kirkeindvielse fik vi noget af en ople-
velse. Vi kørte igennem en stor sukkerrørsplantage, og 
så en flok arbejdere stå i vejkanten, hvor de kæmpede 
med noget. Det viste sig, at de var i fuld gang med 
at dræbe en kæmpestor kvælerslange på 3-4 meter. 
Netop da vi stoppede, hakkede de hovedet af den. 
Selvom hovedet var hugget af, bevægede den sig sta-
dig og så meget levende ud. Den havde gemt sig mel-
lem sukkerrørene. Arbejderne fortalte, at de gennem 
længere tid havde ledt efter den. De havde mistanke 
om, at den var årsag til, at der forsvandt både geder 
og får. Sådan en slange er meget farlig for mennesker 
(især børn), så afrikanerne jublede, fordi det var lykke-
des at finde den.

Vi vil ønske jer alt godt og sige jer tusind tak for 
samarbejdet om at hjælpe mennesker i nød.

Kærlig hilsen fra 
Tabitha og Torkild
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Betania Kirkecenters Ydre Mission
Blåhøj Stationsvej 27
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Bladet videresendes ikke, men tilbagesendes 
med oplysning om adresseændring

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.


