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Othellos nye nyre

Ofte bliver vi stillet overfor udfordringer, der fører tan-
kerne hen på ”den barmhjertige samaritaner”. Denne 
beretning i Guds ord blev endnu engang til stor hjælp 
for os, da vi blev kontaktet af en god ven, der er præst i 
Tanga. Han fortalte, at de i familien havde en lille dreng, 
som var meget syg. Drengen havde fået akut nyresvigt, 
hvor begge nyrer var ramt. De havde brug for økono-
misk hjælp, hvis drengens liv skulle reddes.

Vi sagde ja i tro og tillid til, at Gud ville hjælpe lille 
Othello Daniel på 9 år.

Drengens forældre er meget fattige, og har ingen midler 
til at betale for et hospitalsophold. Othello blev haste-
indlagt på et hospital, hvor lægerne straks sendte ham i 
dialysebehandling. Hvis drengen skulle have mulighed 
for at overleve, havde han brug for hurtig hjælp og en ny 
nyre. Drengens mor besluttede at donere sin nyre til sin 
lille søn, så han kunne overleve.

Mor og søn gennemgik utallige undersøgelser for at se, 
om moderens nyre ville være egnet. Vi takker Gud for, 
at alle undersøgelser viste, at det kunne lade sig gøre.

Her i Tanzania kan lægerne ikke 
selv udføre en så stor operation. 
Derfor kom der en erfaren kirurg fra 
Indien for at udføre transplantatio-
nen.

Lørdag den 27. juli blev mor og 
søn opereret. Begge operatio-
ner var vellykkede og Othellos 
lille krop accepterede den nye 
nyre fra sin mor.

Da vi fik disse gode nyheder, græd 
vi af glæde. Vi kunne ikke andet 
end takke og prise Herren for Hans 
godhed. Tak til alle jer, der huskede 
denne familie i jeres bønner. Herren 
styrede også lægernes hænder, og 
gav dem visdom.

Drengens operation er blevet kendt 
i store dele af Tanzania. Flere TV-
selskaber kom en uge efter opera-
tionen for at lave et interview med 
drengen og hans mor. Drengen 
sagde således: ”Jeg har det bare 
så godt, og er taknemmelig til Gud, 
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fordi Han har hjulpet mig. Til jer, der skal have en ny 
nyre, vil jeg bare sige, at I ikke skal være bange. Nu kan 
jeg spise, og kræfterne kommer tilbage. Hele min krop 
og benene var meget hævet før operationen, men nu er 
min krop normal igen.” Drengen afsluttede med at sige: 
”Hvis der er nogen, der vil give deres nyre til en, som 
har brug for det, så er man med til at redde en andens 
liv.”

Vi mangler ord til at udtrykke vores taknemmelighed til 
alle jer, som har været med til at støtte økonomisk, så 
drengen kunne blive opereret. Vi føler ikke, at vi har de 
rette ord til at sige tak. Men vores bøn er, at Jesus rigt 
må velsigne og lønne jer hundredfold igen. Endnu en-
gang har vi oplevet, at I bakker os op, når vi beder om 
hjælp.

Præsten med et ben

Vi vil gerne sige en speciel tak for gaven til at købe en 
trehjulet motorcykel til den handicappede præst. Få 

dage efter vi sendte nødråbet ud, fik vi det fulde beløb. 
Vi købte straks en trehjulet motorcykel, fik den indregi-
streret og gjort klar til at tage i brug.

Jeg tror, at præsten følte sig som en af verdens lykke-
ligste mennesker. Da han kom for at hente motorcyklen, 
satte han sig op, og så løftede han begge sine krykker 
op mod himlen, og bad en meget gribende bøn, hvor 
han takkede Gud for Hans godhed. Han bad Gud vel-
signe dem, som havde givet ham motorcyklen. Det var 
en meget hellig stund for os alle.

Bagamoyo

Byen Bagamoyo ligger ved kysten, og er kendt af man-
ge på grund af fortidens slavehandel.

For et par år siden inviterede pinsekirken i Bagamoyo 
os til en uges børnekampagne, som var meget udfor-
drende, da byen er meget muslimsk domineret. På 
trods af, at omstændighederne talte imod at holde bør-
nemøde, oplevede vi Guds omsorg.

For ganske nylig ringede præsten og fortalte, at siden 
børnekampagnen har de bedt med flere til frelse, og 
haft dåb den ene gang efter den anden.

Dette er en stor glæde og opmuntring for os at høre, da 
det viser os, at når vi forkynder Guds ord for børnene, 
er det ikke forgæves. Det når helt ind i hjerterne – også 
på de voksne.
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Vi holdt et ”eftersølvbryllup” nogle dage senere med 
vores medarbejdere hjemme i haven. Det blev også en 
dejlig dag med masser af hygge og forskellige former 
for leg og højt humør.

Det meste specielle var nok, da vi var i masailandet for 
at vise gæsterne vores arbejde. Masaierne havde bedt 
os om at holde en lille fest. Men hvad vi ikke var klar 
over var, at vi (Per og jeg) ville blive trukket til side og 
klædt ud som rigtige masaier. Efter deres tradition kom 

Per, sammen med masaimændene, 
for at hente mig i hytten, og derefter 
fulgte kvinderne mig ud til de venten-
de mænd. I flotteste masaistil blev vi 
så sammen fulgt over til selve festen. 
Vi lignede allermest en konge og 
dronning, så smukt var vi klædt ud. 
De havde lavet det hele så flot; det 
blev en fest, vi aldrig vil glemme. At 
blive fejret på rigtig masaimanér var 
mere som et bryllup end et sølvbryl-
lup. Nu er vi altså ægte masaier.

Festerne er blevet til uforglemme-
lige minder for os. Vi er så lykkelige 

Hilsen fra Mirjam 
Sølvbryllup

I juli måned fejrede Per og jeg vores sølvbryllup her i 
Arusha med venner og familie fra Danmark. Det var en 
kæmpe oplevelse for os at fejre dagen på almindelig 
dansk facon i haven med morgensang, til frokost og en 
stor international fest om aftenen, hvor vores lokale ven-
ner også var med.
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for, at det kunne lade sig gøre at fejre sølvbryllup her 
i Tanzania og samtidig give alle gæsterne et indblik i 
vores liv, færden og arbejde. Tak til alle, som tog den 
lange tur til Tanzania for at fejre dagen sammen med 
os. Også tak til jer, der sendte hilsner, gaver og kærlige 
ord og tanker. Det har virkelig betydet meget for os.

Nødhjælp
Nu er hverdagen igen sat ind, og vi har modtaget man-
ge rapporter fra områder med sult, samt ansøgninger 
om hjælp til både majs og babymad. Hvis nogen har lyst 
til at støtte økonomisk med hjælp til at dele mad ud i de 
hårdest ramte områder, så kan man støtte på følgende 
måde:

Registrerings- og konto- 
nummer 97120741793075  
mærket ”Bjerres Mission” eller  
MobilePay-nummer 18513  
mærket MAJS eller 
BABYMAD. 

Man kan få skattefradrag  
hvis CPR-nr. og adresse er 
oplyst til vores kasserer  
Willy Højgård.

Kærlig hilsen 
Mirjam og Per
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Børnekampagnen i Ulaya

Denne børnekampagne blev noget helt specielt for 
Torkild, da børnebørnene Sarah og Rebekka samt 
Rebekkas kæreste ønskede at være med. Pigerne hav-
de aldrig oplevet sådan en kampagne og det var første 
gang, de oplevede ”Bedstefar” stå på en platform for at 
fortælle børnene om Jesus.

Den første aften blev der pludselig uro og forvirring un-
der filmen, da der var en, som råbte: ”Der er en slange!” 
Det fik børnene til at løbe skrigende bort. Det er noget, 
vi har oplevet før. Der ER ikke en slange, men det er 
fjendens måde at angribe og forstyrre på. 
Ja, det tog lidt tid at få børnene tysset 
ned, så vi kunne komme videre med 
filmen.

Det var en velsignet bør-
nekampagne med stor 
deltagelse af både 
børn og voksne. 
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En virkelig solstrålehistorie
En af dagene under børnekampagnen kom der 
en præst hen til Torkild og fortalte sin historie: 
”I 1992, hvor jeg bare var en stor dreng, del-
tog jeg på en af jeres børnekampagner og der 
tog jeg imod Jesus som min frelser. Efter jeg 
blev voksen, følte jeg Gud kalde mig til at blive 
præst. Nu er jeg præst i en naboby til stedet 
her, så derfor er jeg kommet for at hilse på.” Det 
gjorde SÅ godt at høre. Det viser helt tydeligt, 
at det nytter at rejse ud til landsbyerne og for-
kynde evangeliet for børnene. Det var en meget 
stor opmuntring og samtidig en bekræftelse på, 
at Guds ord ikke vender tomt tilbage. Præsten 
kommer fra en landsby i Singida-området, men 
virker nu som præst i området, vi besøgte.



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.

7. klasse dimitterer
Vi har netop været til en skøn dimissionsfest for 7. klas-
se på vores skole. Fedekalven blev slagtet, og der var 
mad til alle, både små og store.

Det blev en rigtig festdag, hvor der var afslutning for 
tyve elever i 7. klasse. De var alle meget flotte i deres 
fine tøj, som var syet specielt til dagens anledning.

De andre klasser sang og lavede drama for at gøre da-
gen særlig festlig for deres skolekammerater og på den 
måde sige farvel, før de skal videre i Secondary School.

Det var en dejlig festdag, der sluttede med god mad til 
alle.

På billedet, hvor man ser børnene, der laver drama, kan 
man i baggrunden se containeren, hvor volontørerne 
bor. Til venstre for den er der en flot trappe, som går op 
til den nye spisesal, som nu står færdig og klar til brug. 
Tak til alle jer, som har støttet projekt ”Spisesalen”. Nu 
kan alle elever spise samtidig uden at skulle vente på, 
at der bliver en plads ledig.

Kærlig hilsen  
fra jeres udsendinge 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

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

Kasserer: 
Willy Højgård
Betania Kirkecenter
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj
7330 Brande
Mob.: 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 16.300,- kr. i 2019. 
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
Mob.: 21 32 99 38
E-mail: iljkaj@hotmail.com 


