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Kære elskede og trofaste venner

”Kast alle jeres bekymringer på Ham, for Han har 
omsorg for jer.” (1 Peter 5,7)

Det har vi erfaret. Vi kan bekræfte, at Gud aldrig kom-
mer for sent. Nogle gange er spændingen stor, som her, 
hvor svaret kom i 11. time.

Som mange af jer sikkert ved, var Mirjam og Per nødt 
til at forlade Tanzania og rejse hjem til Danmark. Det 
skyldtes problemer med Pers arbejdstilladelse. Hans re-
visor havde desværre ikke husket at indbetale Pers skat 
i en længere periode. Per havde betalt pengene til revi-
soren, som så skulle sørge for, at de blev indbetalt. Det 

tog næsten 6 måneder 
at få sagen løst. Det 
var meget besværligt. 
Sagsbehandlingen 
trak ud.

Det hele var SÅ ner-
vepirrende. Mirjam og 
Per havde billet til at 
rejse tilbage den 3. 
september.  Per skulle 
give svar til flyselska-
bet, om han skulle 
med flyet. TRE dage 
før deadline blev vi 
ringet op, og fik be-
sked om, at der nu var 
grønt lys for Per og at 
han var velkommen 
tilbage til Tanzania. 
Det udløste vild jubel 

og glæde i både Karstoft og Arusha. Armene røg i vejret 
og vi kunne næsten ikke få dem ned igen. Vi takkede 
og takkede Jesus for det store mirakel, Han havde gjort. 
Nu har vi Pers arbejdstilladelse, og i skrivende stund er 
Mirjam og Per på vej tilbage.

Torkild og jeg er så lykkelige over at vi nu igen får 
Mirjam og Per tilbage. Det har været svært at undvære 
dem. Vi har det sidste halve års tid været overbebyrdet 
med arbejde. De er til meget stor hjælp for os; en gave 
fra Herren til os i de forskellige opgaver, vi står i til dag-
lig.

Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer, der har stået sam-
men med Mirjam og Per i bøn. ”Ingenting er umuligt for 
Gud.”
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30 år i Tanzania

Vort 30-års-jubilæum på missionsmarken holdt vi i al 
stilhed sammen med vore volontører. Her kommer et 
hurtigt tilbageblik på de 30 år, vi har fået lov til at tjene 
Herren i Tanzania:

Første prioritet i alle årene har været at afholde børne-
kampagner og bringe evangeliet til børnene; især i mus-
limske områder.

Derudover er det blevet til 303 kirkeindvielser gen-
nem årene (de har været finansieret af vor tyske ven 
Friedhelm). Vi har også selv bygget og finansieret nogle 
få kirker helt fra grunden. Bl.a. i Arushas slumkvarter, 
hos Wilson i Dar Es Salaam, hvor der er mange mus-
limer, samt hos masaifolket i Mswakini – bare for at 
nævne nogle.

Vi har bygget to komplette skoler (det man kalder 
”English medium”) fra børnehaveklasse til 7. klasse.

Vi har bygget et børnehjem (kærlighedshjemmet), som 
har 32 børn. Vi hjælper desuden med den daglige drift 
af 4 andre børnehjem.

Samtidig har vi bygget huse til flere af vore medarbej-
dere. Indtil videre er det blevet til 11 huse.

Det har været en stor glæde for os gennem alle årene 
at kunne hjælpe mange fattige og forældreløse børn 
til at få en god uddannelse. I øjeblikket har vi ca. 250 
sponsorbørn, som får hjælp til skolegang.

De senere år har vi kørt meget nødhjælp ud til tre områ-
der blandt masaierne, hvor der har været sult på grund 
af langvarig tørke.

Alt dette har været muligt på grund af jeres trofaste 
støtte til arbejdet. Det er bare fantastisk for os at opleve, 
hvorledes Gud har givet os mennesker, som står sam-
men med os for at lindre nøden og give børnene en 
fremtid.

Vi vil fra dybet af vore hjerter sige jer mange tusind tak 
for al jeres støtte igennem alle disse år.

Tak for, at I er med til at gøre det muligt for os at give en 
hjælpende hånd, hvor der er behov.

Når vi tænker tilbage, kan vi dog sende den største tak 
op til vor himmelske far, fordi Han er trofast. I alle årene 
har Han aldrig svigtet eller forladt os.
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Børnekampagne

På sidste børnekampagne kunne vi ikke finde et sted 
at bo. Landsbyen lå meget afsides og befolkningen var 
ekstremt fattig. De fleste huse var bygget af jord. Der 
var ikke noget gæstehus, hvor vi kunne bo. Katolikkerne 
havde et fint gæstehus, så vi kørte ind til dem for at 
spørge, om vi kunne leje det. Men tænk, de ville ikke 
have os boende, fordi vi ikke var katolikker. Til sidst 
lykkedes det os at finde et hus, vi kunne 
leje. Det havde ingen vinduer eller døre 
– og heller ingen lofter. Men vi sagde ”ja 
tak” og stillede vore telte op i huset. Det 
gik over al forventning.

Vi blev nok lidt bekymrede efter ople-
velsen med katolikkernes gæstehus, og 
tænkte, at de måske ville forhindre bør-
nene i at komme til børnemøderne. Men 
al ære til Jesus; lige fra den første dag 
strømmede det ind med børn og voksne, 
og sådan fortsatte det hele ugen.

Børnene var meget begejstrede for ”haren”, som lavede 
opvisning, sprang omkring og dansede med børnene. 
Ja, en dag kom haren endda cyklende – det syntes 
børnene virkelig var sjovt. De var også glade for vores 
dukke ”Kadogo”, som til deres store forbavselse både 
kunne snakke og synge for dem. Guds ord blev forkyndt 
og hver aften viste vi film.

For ca. et år siden havde vi en børnekampagne i en 
anden landsby i samme område, som vi besøgte her. 

Ind imellem børnemøder og film er der lidt 
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Præsten kom for at være med og han fortalte glædes-
strålende, at da vi besøgte dem, havde kirken kun 12-14 
medlemmer. De oplevede efterfølgende en helt ny tid 
og nu var der mellem 70 og 80 medlemmer. Al ære til 
Jesus.

Kirken, som havde inviteret os denne gang, havde kun 
5 medlemmer. Det er en nystartet kirke. De samledes 
normalt under et træ. Til gudstjenesten søndag morgen 
fik vi lov til at bruge skolens klasseværelse, og billedet 
her taler for sig selv. Der var proppet med mennesker, 
så mange måtte stå udenfor og kigge ind ad vinduerne.

”Som en høne samler sine kyllinger under vingerne 
…” sådan passer Gud på os. (Mattæus 23,37)
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Skolen

Vi er så lykkelige for skolen, som nu er færdigbygget. 
Der mangler kun den sidste udvendige maling. Vi synes 
selv, at resultatet er blevet flot. Vi vil gerne sige tusind 
tak til enhver, som har støttet byggeriet økonomisk, og 
en særligt stor tak til genbrugsbutikken ”Art” i Rønne, 
som har været en enestående hjælp for os.

Vi har haft en volontør, Louise Niss fra Ålborg, som 

har boet på skolen og hjulpet til med undervisning, 
ikke mindst i religionstimerne. Hun stortrivedes og der 
faldt mange tårer, da hun skulle tage afsked med ele-
verne. Hun var også en flittig gæst på børnehjemmene. 
Børnene elskede hende og det var gensidigt.

Den 22. september bliver en mærkedag på skolen. Den 
dag holder vi afslutningsfest for 7. klasse. Det er første 
gang, vi afholder afgangseksamen for 7. klasse, siden 
skolen startede.  Samtidig vil vi fejre, at skolen nu er 
færdigbygget og ved samme lejlighed også holde vort 
30-års-jubilæum!
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En solstrålehistorie

Her ser I en ung gut ved navn Samwel, som vi har 
sponsoreret igennem mange år. Samwel er forældreløs 
og har boet på ”Kærlighedshjemmet” samtidig med, at 
han gik i skole.

Efter endt skolegang blev han guide for turister, der 
skulle bestige Kilimanjaro. Firmaet, han arbejdede 
for, var så tilfredse med ham, at de opmuntrede ham 
til at tage uddannelse som kok. Han fik en læreplads 
og senere kom han i praktik på et af de store hoteller i 
Arusha. Hotelledelsen var meget tilfreds med ham og 
ansatte ham, så snart han var færdiguddannet. På ho- så snart han var færdiguddannet. På ho-diguddannet. På ho-
tellet var der nogle tyske gæster, som lagde mærke til 
Samwel, hans udstråling og dygtighed. Disse gæster 
havde selv et hotel i Tyskland. De ville så gerne have 
Samwel til Tyskland for at træne ham yderligere på de-
res hotel. I skrivende stund er han næsten klar til af-
rejse.

Samwel kom her på kontoret for at fortælle os den gla-
de nyhed. Jeg, Tabitha, har aldrig fået så mange knus 
og klem af mine elever som jeg fik af ham og han græd 
og græd af bare glæde. Han blev ved med at sige: ”Det 
er på grund af dig, mama, for du sendte mig i skole, 
da det så allermest håbløst ud for mig. Da mine foræl-
dre døde, da jeg gik i 4. klasse, sendte du mig ud på 
”Kærlighedshjemmet” og fik mig ind på en privatskole. 

Nu er jeg færdiguddannet og snart på vej til at videreud-
danne mig i Tyskland.” Og så omfavnede han mig igen 
og jeg følte mig bare så glad og taknemmelig til Gud.

Ja, sådan en oplevelse gør, at man har lyst til at fort- sådan en oplevelse gør, at man har lyst til at fort-, at man har lyst til at fort-
sætte med at hjælpe. Samtidig viser den, at arbejdet 
ikke er forgæves.

Med denne hilsen ønsker vi jer alt godt.

Kærlig hilsen fra jeres 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

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@betania.dk, pr. tlf. 51913058 eller pr. brev til 
Betania Kirkecenter, att. Willy Højgård,  
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande

I 2017 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 15.600,00, hvis man har givet kr. 15.600,00.


