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Kære elskede venner!
En af vores trofaste støtter skrev til os, efter vi havde 
sendt et nødråb ud om familien, som mistede alt i en 
brand:

”Det er godt nok en tragisk ulykke. Kan simpelthen ikke 
lade være med at give. Jesu ord kom til mig: ”Hvad I gør 
mod andre, har I gjort mod mig og hvad I ikke gør, har 
I ikke gjort mod mig.” Jesus kan komme til os i mange 
skikkelser. 

Jeg hørte en fortælling om en kvinde, der havde så 
travlt med at få huset gjort rent, for hvis nu Herren skul-
le komme forbi hjemmet. Han kom forbi den dag i tre 

forskellige skikkelser for at få husly, trøst og hjælp, men 
hun svarede hver gang: ”Jeg har desværre ikke tid; kom 
igen senere.”

Sent om aftenen var hun træt og skuffet, fordi Herren 
ikke var kommet på besøg hos hende. Da åbenbarede 
Jesus sig for hende og sagde, at han havde været på 
besøg tre gange den dag. Hun blev meget ked af det 
og bad Jesus om tilgivelse. ”Tilgivelse får du,” sagde 
Jesus, ”men du får ingen velsignelse.”

En lille fortælling til eftertanke. Vi kan alle til tider have 
så travlt, at vi glemmer det væsentlige.”
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Den hårdt ramte præstefamilie

Vi kører sammen med vores venner, Laila og Leo, 
ud for at besøge en lille nystartet kirke ca. 140 km fra 
Arusha. Det sidste stykke af vejen er der ingen hytter 
eller marker. Alt virker så øde og goldt. Så dukker der 
midt i det golde og udtørrede område en stor sø op. De 
omkringliggende marker er grønne og frugtbare. Søen 
har fået navnet ”Nyumba ya Mungu”, hvilket oversat 
fra swahili betyder ”Guds hus”. Søen har været fuld af 
fisk. Ved søen bor mange familier, som tidligere levede 
af fiskeri. Desværre kom der en rig forretningsmand til 
området. Han købte en stor trawler og i løbet af kort tid 
støvsugede han søen for fisk og ødelagde dermed de 
små fiskeres levebrød. Det er hovedløst, uretfærdigt og 
noget så synd for lokalbefolkningen.

Kirken, vi besøger, er en lille lerklinet bygning med 
græstag, ikke meget større end et gammeldags høn-
sehus. Men i kirken er der en fantastisk atmosfære af 
Guds nærvær. Vi deltager i en meget speciel gudstjene-
ste. Præsten og hans kone fortæller deres vidnesbyrd, 
som går lige i hjertet. Præsten havde fået et kald til 
området. Det var et pionerarbejde, han engagerede sig 
i, da der findes meget lidt kristen aktivitet i landsbyen, 
som ligger midt ude i ingenting.

Præsten fortæller om ulykken, som skete for to år siden, 
medens de var i marken for at arbejde. De havde lejet 
nogle marker langs floden og kunne dermed overrisle 

dem; de dyrkede ris, majs og bønner. Manden var taget 
af sted meget tidligt om morgenen, for der skulle høs-
tes majs. Konen ville tage ud og hjælpe ham senere, 
men ville først lave mad og derefter lægge den lille pige, 
Ruth, på halvandet år ind for at sove. De to store drenge 
på henholdsvis tre og seks år skulle blive hjemme og 
tage sig af lille Ruth, når hun vågnede. Moderen gik ud 
til sin mand for at hjælpe med at høste majs; det foregik 
med håndkraft. Pludseligt så de en meget kraftig røg-
sky stige op fra landsbyen, hvor de bor og noget i dem 
sagde, at det måske var deres hytte. De løb straks hjem 
og til deres forfærdelse så de, at deres hytte stod i flam-
mer. Den lille dreng, Ebenezer, på tre år blev så bange 
for ilden, at han løb ned og gemte sig i kirken. Den store 
dreng var gået ind i hytten for at redde lille Ruth, men 
nåede aldrig ud igen. Forældrene var dybt chokerede 
over at have mistet to af deres kære børn. Det var et 
forfærdeligt tab for dem. Medens de fortæller om denne 
forfærdelige oplevelse, er der ikke et øje tørt i kirken.
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Vi har kendt denne familie gennem længere tid og også 
hørt om deres vanskelige situation. Vi har hjulpet deres 
søn, Ebenezer – ham, der gemte sig i kirken – med at 
komme i skole. Han bor nu på Kærlighedshjemmet og 
går i vores nye skole. Han har været der i godt 9 måne-
der, er glad for at gå i skole og det virker, som om han 
har fortrængt sin traumatiske oplevelse. Det lykkelige 
midt i alt det svære er, at præstefamilien i marts 2015 
fik en lille pige, som de har givet navnet Tabitha. Hun er 
deres lille livstykke, hun er så sød og kær.

Ikke længe efter den tragiske brandulykke var præsten 
udsat for en motorcykelulykke. I landsbyerne er motor-
cykler ofte det eneste transportmiddel. Præsten sad 
bagpå som passager, da motorcyklen forulykkede og 
han brækkede skulderen tre steder. Hospitalet fik det 
ikke sat ordentligt sammen, så han har meget svært 
ved at bruge sin arm og har altid mange smerter. Han 
kan ikke længere arbejde i marken, så deres økonomi 
er ikke god. De bor ualmindeligt fattigt. Indtægten i kir-
ken er meget lille, for der er meget få medlemmer.

Under besøget spørger vi forsigtigt ind til deres daglig-
dag og finder ud af, at der stort set ikke er noget i huset. 
Alt deres indbo er brændt. De har lånt en seng uden 
madrasser af naboen, så de ligger direkte på bræd-
derne. De har ikke haft penge til at købe en madras. De 
har ondt i kroppen af at ligge der og sover kun få timer 
ad gangen. Præsten har så ondt i armen, for det hårde 
underlag forværrer smerterne. Vi giver dem straks 
nogle penge til at købe en madras, og til at dække, hvad 
han skylder for sygehusopholdet. Vi hjælper dem, så de 
også kan købe lidt mad og klare sig et stykke tid.

Vi vil så gerne bygge et lille hus til dem, da de gør et 
unikt arbejde for at nå ud til de unåede i området med 
Guds ord. Byggeriet kan udføres for en mindre sum 
penge, da de kan bruge soltørrede sten, som de selv 
kan lave, og så pudser vi muren op med cement. Vi har 
regnet på det og med omkring 20.000 kr. kommer vi 
langt.

Hvis der er nogle, der ønsker at hjælpe med et en-
gangsbeløb, så ved vi, det vil være til stor glæde for 
denne lille, hårdt prøvede familie. Gaven kan øremær-
kes ”Brændt hus” og sendes til vores missionskasserer. 
Vi vil gerne sige tusind tak for den opbakning, vi ople-
ver, når vi kommer med et nødråb.

Mama Oberline  
- Kvinden med slangebiddet
Vi vil gerne fra dybet af vore hjerter sige jer tusind 
tak for pengene, som I har sendt for at hjælpe Mama 
Oberline med færdiggørelsen af hendes byggeri med 
de to værelser.

Mama Oberline ringede forleden for at takke for den 
store hjælp, hun har fået. Hun er så lykkelig og sagde, 
at nu er de flyttet ind og aldrig har de sovet så godt. 
Som hun udtrykte det, så er det eneste hun kan gøre til 
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gengæld at bede Herren om at velsigne og lønne alle 
dem, der har hjulpet hende.

Vi var på besøg forleden dag, inden der var blevet malet 
udenfor. Vi var så heldige, for netop denne dag havde 
hun alle børnene hjemme. Dermed kunne vi få et bil-
lede af hele familien. Den ældste, som hedder Adam og 
læser til mekaniker, tog flere gange – med tårer i øjnene 
– vores hænder og takkede så inderligt for den store 
hjælp, vi havde været for hans mor. Vi vil gerne sende 
takken videre til jer, som har været villige til at støtte 
dette projekt. Må Herren rigt velsigne og lønne jer til-
bage. Huset står nu helt færdigt, der er glas i vinduerne, 
det er malet ind- og udvendigt. De har fået køjesenge 
og nye madrasser, samt en ”jiko”, som er et komfur til 
brænde, der reducerer brændeforbruget, i forhold til 
hvis man bruger et åbent ildsted.

Kærlighedshjemmet færdigt

Endnu en gang har vi oplevet Guds store omsorg for 
børnene på hjemmet og vi vil gerne sige tusind tak 
til alle jer, som har sendt en gave til udvidelsen af 
”Kærlighedshjemmet”. Nu står bygningen færdig med 
køkken, spisesal, fire sovesale til børnene, samt et væ-
relse til en leder, som skal sove i samme bygning som 
børnene. Der er ligeledes lavet to toiletter med bad.

Der blev også lavet en dejlig, stor terrasse, som børne-

ne nyder i fulde drag. Børnene bruger den meget til leg, 
spil og højtlæsning.

Denne bygning har kostet ca. 190.000 Kr. Til Guds 
store ære er alle pengene kommet ind, hvilket vi takker 
alle jer kære venner for. I har stået sammen med os i 
opgaven. Her ser vi virkelig, at ”mange bække små gør 
en stor å,” og derfor vil vi benytte denne anledning til at 
minde dig om, at netop din gave har stor betydning.
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Børnekampagne

Den forrige crusade fandt sted i en landsby, hvor der 
var en masse trolddomsaktivitet. 

Præsten fortalte, at muslimske troldmænd for nylig 
besluttede at gå rundt og grave trolddomsgenstande 
ned ved alle huse, også de kristnes. De få kristne, der 
boede i landsbyen, nægtede at lade troldmændene 

nedgrave trolddomsting ved deres huse. Det udløste 
en stærk vrede blandt troldmændene, der gik til lands-
byledelsen for at få tilladelse til at udføre deres ærinde 
ved alle husstande. De kristne gik i bøn og oplevede, 
at de skulle dække sig under Jesu blod. Ligesom på 
det Gamle Testamentes tid, hvor Ægypten var plaget 
af de 10 plager. Til sidst gik dødsenglen igennem ga-
den for at slå de små drengebørn ihjel, men der, hvor 
de havde slagtet et får og smurt blodet på deres dør-
stolper, gik dødsenglen forbi og familien blev skånet. 

Troldmændene gik forbi de 
kristnes hjem, da de dækkede 
sig under Jesu dyrebare blod. 
Det var dejligt at høre, at Guds 
ord er det samme også i dag. 
Vi må hver dag dække os un-
der Jesus blod.

Det blev en fantastisk bør-
nekampagne, hvor børnene 
hørte Guds ord og tog imod 
det. Ja, det, børnene hører 
som små, glemmer de aldrig. 
Derfor er det altid vores høje-
ste prioritet at rejse ud til de 
afsidesliggende muslimske 
landsbyer med evangeliet.
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Komfurprojektet ”jiko”

Vi har besøg af Michael Schlawitz, der arbejder som  
volontør og har givet et år i Tanzania. Det er manden 
bag bl.a. ”mikrolånene”. Denne gang er han gået ind i 
et nyt projekt, nemlig at etablere røgfrie køkkener, især 
hos masaierne, som har deres ildsted midt i hytten. Der 
bygges et lille komfur, der består af et specielt brænd-
kammer samt en lille skorsten, så man undgår røg i 

køkkenet. Dette komfur har samtidig den fordel, at  
det bruger ca. 50 % mindre brænde. Det betyder rigtig 
meget for deres økonomi og for miljøet. Sådan et  
komfur kan laves for et meget beskedent beløb på 70 kr.

Det er et fantastisk projekt, og vi vil gerne sige en stor 
tak til Michael, fordi han vil stå for det.

Mama Oberline fik sådan et komfur installeret i sit  
køkken og hun er meget glad for det.
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Lille Careen

Lille Careen på fem år går i vores skole og en dag i sko-
len sad hun på skødet af en af vores volontører. Pigen 
græd og var absolut utrøstelig og klyngede sig til volon-
tøren. Vi besluttede at køre hende på hospitalet, hvor 
hun blev indlagt akut. Det viste sig, at hun havde tarm-
slyng, så det var ikke så underligt, at hun græd. Hun 
blev opereret og har det heldigvis godt igen.

Tanzanias fremtid

I øjeblikket står Tanzania over for at vælge ny præsi-
dent. Valget finder sted den 25. oktober. Vi håber og 
beder om, at valget må forløbe fredeligt. Tak, om I vil 
stå sammen med os i forbøn for dette lands fremtid.

Vi vil ønske jer alt godt, kære elskede venner, og tusind 
tak for jeres offervilje, når vi fortæller jer om alle de for-
skellige projekter. Der er grund til at være taknemmelig 
for, at flere af dem nu er helt færdige og bliver brugt til at 
hjælpe mennesker til et leve et bedre liv.

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

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.


