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Vi fik en noget anderledes jul end forventet. Jeg, 
Tabitha, blev meget syg op til jul, og måtte søge læge 
den 23. december. Det viste sig, efter  lægen havde ta-
get nogle blodprøver, at der var en meget kraftig betæn-
delse i hele maveregionen, der også havde spredt sig 
til store dele af kroppen. Det skyldtes en ormeinfektion 
i maven, jeg ifølge lægen åbenbart havde haft i lang 
tid. Lægen ordinerede meget stærk medicin for at få 
sygdommen slået ned. Jeg havde meget svært ved at 

trofaste
Kæreste

venner

tåle medicinen, så jeg kunne intet lave, kun ligge i sen-
gen. Torkild brugte hele julen og nytåret på at hjælpe og 
pleje mig. Så julemad blev der intet af. Torkild sagde, 
den bedste julegave han kunne få, ville være, at jeg blev 
rask. Oveni dette fik jeg lungebetændelse med kraftig 
hoste. Det har taget en måned at komme ovenpå efter 
den omgang, men nu føler jeg, at jeg er frisk igen.

Overfald

Vi har været udsat for en forfærdelig hændelse. En af 
vores trofaste medarbejdere, Emil, var fast chauffør på 
en af skolebusserne, og gift med vores tjenestepige, 
Resti. En tidlig lørdag morgen omkring kl. 5 var han 
på vej på arbejde til fods. Tre motorcyklister stoppede, 
og bad ham give dem sin taske med computer og mo-
biltelefon. Emil var også IT-lærer på vores skole, så al 
undervisning lå på computeren. Derfor ville han ikke 
give tasken fra sig, og bad dem forsvinde. Pludselig trak 
en af mændene en kniv frem,  stak ham i maven adskil-
lige gange for til slut at skære maven op. De forsvandt 
med tasken, og lod ham ligge blødende på vejen.

Emil nåede desværre at ligge et stykke tid, inden for-
bipasserende fandt ham. Han havde mistet en masse 
blod, men var stadig ved bevidsthed, da han ankom til 
hospitalet.

På hospitalet gjorde de straks klar til at operere ham. 
Hans kone, Resti, var desværre bortrejst på børnekam-
pagne sammen med Torkild og teamet. Umiddelbart 
inden operationen fik han lov at ringe til hende, selvom 
kræfterne var ved at ebbe ud. Emil fortalte hende om 
overfaldet. Det kom som et kæmpestort chok for os 
alle, men selvfølgelig især for Resti. Torkild fik hende 
sat på en bus hjem til Arusha. Emil kom på operations-

bordet, og lægerne kæmpede i seks timer for hans liv. 
Desværre var han så medtaget, at de ikke kunne redde 
ham, og han gik bort.

Emil døde ved 13-tiden og Resti kom til Arusha kl. 16. 
Det var en forfærdelig oplevelse for Resti. Hun sagde: 
”Jeg fatter bare ikke, at min mand er væk. Emil har al-
tid været så god imod mig.” De var blevet sent gift, da 
de var midt i fyrrerne. De fik kun seks år sammen som 
ægtepar.

Begravelsen gjorde et dybt indtryk på os alle. Ikke 
mindst det at se Resti tage afsked med sin kære mand, 
som hun elskede så højt.
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En handicappets fremtid
Vi har haft et skønt 
besøg af Laila og Leo 
fra Holstebro. De var 
bl.a. med os ude at 
besøge en ung mand, 
Johnson, og hans on-
kel ved foden af bjer-
get Kilimanjaro.

Det sidste stykke vej 
kørte vi på en smal, 
rød jordvej, som sno-
ede sig imellem ba-

nanplanterne. For enden af vejen, der var meget stejl, lå 
huset, hvor de boede. Hus er måske nok så meget sagt, 
for Johnson og hans onkel deler et værelse på 7-8 m2. 
Værelset ligger for enden af et hønsehus og bygningen 
går ud i et. Der er ikke noget loft i værelset ind til høn-
sehuset. Lugten var virkelig stram, og så tænker man, 
”hvordan kan de stakkels mennesker sove i den stank?”

Johnson har ingen forældre. Hans mor mistede han for 
mange år siden, da han var helt lille, og hans far døde i 
november sidste år. Johnson er enebarn og hans onkel 
er det eneste familie, han har tilbage.

Foruden alle disse udfordringer, så har Johnson også et 
handicap, da han som lille kom ud for en ulykke i hjem-
met. Tjenestepigen i huset havde sat en gryde over 
ildstedet og var gået udenfor. Johnson havde netop lært 
at kravle. Han fik sig bevæget hen til ildstedet, hvor han 
greb fat om grydens håndtag med begge hænder. På 
hans venstre hånd smeltede den voldsomme varme 
de små fingre væk, og hans højre hånd er også meget 
beskadiget.

Selvom han har mistet fingrene, er han dygtig til at skri-
ve, og har en flot håndskrift. Han har beholdt hele tom-
meltotten og det meste af pegefingeren på højre hånd, 
dermed kan han holde om en blyant.

Johnson virker som en god dreng, der er rigtig dygtig 
i skolen. Men efter hans far er død, er der ingen, der 
hjælper ham med skolepenge. Uden skolepenge kan 
han ikke fortsætte i skolen. Onklen har knap nok til da-
gen og vejen. Det konstaterede vi ved selvsyn, da vi 
besøgte dem.

Vi har nu haft Johnson og hans onkel på besøg hos os 
for at høre om Johnsons ønsker for fremtiden. Vi har i 
tro sendt ham videre i Secondary skole. Han bliver 18 
år i juli, og mangler to års skolegang for at få en studen-
tereksamen. Hvis du læser dette, og føler for at hjælpe 
ham til en uddannelse, så er der brug for 6.000 kr. om 
året til dette formål.
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Børnekampagne
38 grader. Så varmt var der i den lille landsby nær 
Tangas kyst, som var vært for vores børnekampagne. 
Kirken, som havde inviteret os, har kun 12 medlemmer. 
Evangeliet blev forkyndt, og den lille kirke blev kendt i 
hele landsbyen. Det er fantastisk at få lov at opmuntre 
de lokale kristne og samarbejde med dem om at holde 
børnekampagne og vise film om aftenerne. 

Landsbyen bar tydeligt præg af stor fattigdom. Der fand-
tes stort set kun lerklinede hytter. Der var rigtig mange 
muslimer og meget lidt kristen aktivitet. Om lørdagen 
var der torvedag. Se lige, hvor primitivt det foregår: Alt 
er bredt ud på jorden på en sæk.

Kampagnen startede med modstand fra forskellige si-
der. Men vi ved jo, at der er ”Ingen sejre uden kampe”. 
Trods modstand fra flere sider blev det alligevel en rigtig 
god kampagne, for allerede første dag kom der mange 
børn og voksne. Antallet voksede fra dag til dag. Ofte 
er det svært at samle folk i kystområdet, da der er så 
mange muslimer. Al ære til Jesus for sådan en vellykket 
uge.
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De fire unge evangelister gør et fantastisk godt arbejde. De medvirker både på  
børnekampagner og tager på skolebesøg, når de er hjemme. De besøgte for nylig fire 
skoler, hvor de hvert sted sang og vidnede for eleverne i ca. en time. På en af skolerne 
oplevede de at bede med flere til frelse.  Der var 12, som ønskede at give deres liv til 
Jesus og følge ham. Tusind tak også for forbøn for disse fire unge evangelister.

Skolemission

Hver dag kom der nogle, der ønskede forbøn, fordi de 
ønskede at give deres liv til Jesus. Det blev en ufor-
glemmelig børnekampagne. Det var tydeligt, at de krist-
ne havde fået nyt mod efter alt det, de oplevede i ugens 
løb. Ordet er sået. Nu håber vi, at kirken må få lov at 
høste en frugt.



Så er jeg tilbage i Tanzania og i fuld gang med arbejdet 
igen. Tre af mine fire uger herude er bare løbet af sted 
for mig. Men vi har også oplevet meget spændende. 
Jeg har blandt andet været ude i to forskellige masai-
områder, hvor vi har delt babymad ud til 600 mødre 
med små børn! Men hvor er her bare tørt og varmt: 32 
grader midt på dagen og solen skinner fra en skyfri him-
mel.

Der er nogle få områder, der har fået lidt regn i 
Tanzania. Der er desværre mange masaiområder, der 
ikke har fået regn. Det er katastrofalt for vores masai-
venner. I Mswakini fik de en god periode med regn op 
til jul og de var så taknemlige for den såsæd, de mod-
tog og fik sået. Majsen var kommet godt op af jorden. 
Men nu er regnen allerede stoppet og de nye afgrø-
der tørret ud. Hvor er det dog svært for dem, og en 
BARSK verden de lever i. Lige nu er det især børnene, 
der lider. Derfor vil jeg høre, om der er nogen, der har 

hjerte for at hjælpe os med at købe mad til de mange 
små børn mellem et halvt og tre år. Det er så vigtigt, at 
børnene får en god start på livet med næringsrig mad. 
Situationen er alvorlig. Mange får lige nu kun et måltid 
mad om dagen. Det er forfærdeligt for dem. Og det er 
svært at være vidne til, når jeg tænker på Danmark, 
hvor vi har en sådan overflod af mad.

Jeg vil så gerne dele mad ud til de hårdest ramte områ-
der. Vil I hjælpe mig med at hjælpe dem?

Vi har også fået indviet majskværnen i Mfereji, da vi 
var derude for at dele babymad ud. Det var en fanta-
stisk smuk oplevelse. Kvinderne kom os i møde iklædt 
deres smukkeste festudstyr. De sang og dansede for 
os. Mændene dansede også. Det er noget, man meget 
sjældent oplever, så derfor betød det også rigtig meget 
at se deres spontane glæde. Der blev holdt takketaler, 
vi fik gaver og mange knus.

Nyt fra Mirjam

Tilbage til Tanzania
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MobilePay 18513

Reg. 9712 kontonr. 0741793075 

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

Mærket ”Bjerres Mission”

De knus og den taknemlighed vil jeg gerne videre-
give til jer, der har været med til at bakke op om det-
te projekt. Det er fantastisk at kunne være med til at 
gøre en forskel, og dernæst at se deres glæde og 
taknemlighed over, at vi vil hjælpe dem. Kværnen 
blev testet og officielt overgivet til komitéen, der skal 
stå for at holde den kørende. Gud er god. Nu be-
høver kvinderne ikke længere at gå i timevis for at 
male majs.

Tak også, fordi I husker på min familie og mig i je-
res bønner i de perioder, hvor vi skal være væk fra 
hinanden, når jeg rejser til Tanzania. Jeg behøver 
visdom til de mange beslutninger om, hvor vi skal 
lægge vore kræfter og midler. Det er ofte svært, når 
der er så mange, der har brug for hjælp.

Jeg ønsker hver enkelt af jer Guds velsignelse 
Mirjam og teamet

En masaipige bliver mor

En ung masaipige på omkring 14 år var blevet gravid, 
og skulle føde. Hun fik meget stærke veer, men kunne 
ikke føde selv. Vi kender pigens far igennem mange år, 
og han kom for at spørge, om vi kunne hjælpe denne 
stakkels pige. Det sagde vi straks sagde ja til. Hun kom 
på hospitalet, fik kejsersnit og fødte en velskabt lille 
pige.

Efter sygehusopholdet fik vi den unge mor med den 
nyfødte baby placeret i et privat hjem i to uger. Vi vur-
derede, at det var nødvendigt for at undgå, at der skulle 
gå betændelse i såret, og for at moderen kunne komme 
til kræfter igen under rolige forhold. Både moderen og 
barnet har det i dag godt, og er tilbage, hvor de kommer 
fra.
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En akut syg albinopige

For få dage siden stod vi overfor en albinopige, som 
var meget syg og var blevet indlagt. Et røntgenbillede 
viste, at hun havde store problemer med underlivet. Det 
krævede et hurtigt indgreb, hvis hun skulle overleve. 
Allerede dagen efter blev hun opereret. I skrivende 
stund er hun på hospitalet og har nu været igennem to 
store operationer.

Vi oplever, at vi ikke bare kan sige nej, når der kommer 
nødlidende på vores vej. Mennesker, som ikke har mu-
lighed for at få hjælp andre steder.

I Lukas 10:33 læser vi om den barmhjertelige samari-
taner, der udviste stor omsorg og kærlighed til en nødli-
dende. Derfor tror vi, at vi på den måde kan være med 
til at vise Guds kærlighed på en praktisk måde. Vi ople-
ver, at vores børnekampagner går fint hånd i hånd med 
denne hjælpetjeneste.

Det er meget trosstyrkende for os at opleve jeres store 
opbakning, når vi i sådanne situationer sender et nød-
råb ud.

Det fylder vore hjerter med glæde og tak, at vi ikke står 
alene om at løse opgaverne. I står skulder ved skulder 
med os, og gør det muligt for os at hjælpe andre.

Kærlig hilsen fra jeres forlængede arme i Tanzania 
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.

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

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

Giro: 134 4218  •  MobilePay: 16822 
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 17.700,- kr. i 2023. 
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 


