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i Kilimanjaro Lufthavn i stedet for kl. 20. Inden vi kom 
igennem tolden, var klokken 2. Til vores store overra-
skelse stod flere af vore medarbejdere og ventede på 
os. De var kommet for at tage imod os. Tænk, de havde 
stået og ventet på os i fem lange timer for at byde os 
velkommen med fine blomsterbuketter.

Dagen efter vores ankomst blev der holdt velkomstfest 
for os. Folk havde forberedt små taler, hvor det gik igen, 
at de havde savnet os meget. Flere nævnte, at vores op-
hold i Danmark på tre måneder føltes mere som to år :-)

På billedet ser I vores kære medarbejdere, som til fe-
sten gav os en fantastisk flot blomsterdekoration. Ja, det 
varmer langt ind i hjertet at få en så overstrømmende 
velkomst.

Det er med stor taknemmelighed til jer alle, at vi skriver 
denne hilsen. Under vores ophold i Danmark besøgte 
vi mange kirker i hele landet. Det var en fantastisk tid. 
Mødet med mange af jer, kære venner, var til meget stor 
opmuntring for os. Det er svært at sætte ord på al den 
opmuntring og opbakning, vi oplevede under vores turné.

Vi havde lidt af en tur tilbage til Tanzania. Da vi sad 
i flyet i Amsterdam, klar til at flyve, opstod der tekni-
ske problemer, og vi kom til at vente i flyet i fem timer. 
Problemet kunne åbenbart ikke løses, og til sidst fik vi 
beskeden, at vi skulle skifte til et andet fly.

Desværre havde vi ikke adgang til internet på flyet, så vi 
kunne ikke give besked til vores chauffør om, at vi ville 
blive meget forsinket. Vi landede først kl. 1 om natten 

trofaste
Kæreste

venner

2



Jubilæum

Den 6. august var det 35 år siden, vi forlod Danmark 
for at rejse til Tanzania. Når vi ser tilbage, forstår vi slet 
ikke, hvor alle årene er blevet af. Gennem alle årene har 
vi set Guds suveræne trofasthed hver eneste dag.

Der står i Flipperne 4:19: Så skal da min Gud, rig som 
han er, herligt i Kristus Jesus fuldt ud give jer alt, 
hvad I trænger til.

Det er, hvad vi har oplevet. Vi har så meget at sige 
Jesus tak for.

Gennem alle årene har vi set Guds  
suveræne trofasthed hver eneste dag

Da det samtidig var Tabithas fødselsdag, tog vi ud at 
spise for at fejre dagen.

Tjenerne havde hørt om alle vores år i Tanzania, og at 
vi også fejrede fødselsdag. Pludselig kom de syngende 
ind og havde lækker kage med, som var på husets reg-
ning. Det var altså rørende at blive fejret på den måde.
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lånet er betalt tilbage. Det er virkelig så synd for sådan 
en enke, der knap nok har til dagen og vejen. Hende og 
børnene er afhængige af at kunne dyrke deres marker 
for at overleve.

Det var hjerteskærende at lytte til hende. Jeg græd 
indeni. Jeg vil så gerne, om vi kan hjælpe hende med 
at få markerne tilbage ved at give hende disse penge. 
Hvis du ønsker at være med til at hjælpe hende, så 
send en gave igennem vores missionskasse:

Enken Neema

Vi fik for ganske nylig en henvendelse fra en ung mor, 
der er enke med fem børn. Hun hedder Neema, er 35 
år gammel, og bor i masailandet. Hun var blevet syg, 
og søgte lægehjælp her i Arusha. Hun kontaktede os 
for at bede om hjælp til at blive undersøgt, da hun ikke 
selv var i stand til at betale, så vi besluttede at hjælpe 
hende.

Efter hun var blevet rask, tog vi ud for at besøge hende, 
hvor hun bor. Neema fortalte i den forbindelse om, hvor-
dan hun mistede sin mand:

”For to år siden blev min mand pludselig syg, og faldt 
om. Han kom straks på sygehuset. Han havde mistet 
hukommelsen, og kunne ikke tale. Jeg var gravid, da 
det skete. Efter otte måneder døde han, og tre dage 
efter hans død fødte jeg en lille dreng ved kejsersnit 
(endnu en udgift for dem, red.).”

For at få penge til mandens sygdomsforløb, der varede 
otte måneder, var Neema nødsaget til at tage et lån, 
som svarer til 2.500 kr. For at få lånet, måtte hun stille 
sine marker i pant. Hun får først markerne tilbage, når 

MobilePay 16822

Reg. 9712 kontonr. 0741793075 

Hvis du ønsker at hjælpe hende,  
så send gerne en mail til os, så vi kan sikre os,  

at hun får markerne tilbage inden regntiden,  
som forventes at begynde i oktober.

Gud velsigner en glad giver.

Mærket “MBU TZ Mark”
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Solomon kom til os, da vi var af sted for at dele nød-
hjælp ud i Mfereji. Han havde store problemer med hø-
relsen, og ville så gerne have hjælp.

Obedi fra Teamet sagde, at jeg skulle lytte til hans hi-
storie. Obedi ved nemlig godt, at vi normalt kun hjælper 
børn op til 18 år. Jeg lovede, at jeg ville lytte til ham. 
Dette er hans historie:

”Mit navn er Solomon Leckinyor og jeg er 28 år. Min far 
døde, da jeg var meget ung, og efterlod min mor, min 
bror, min søster og mig. Min storebror skulle tage sig af 
os, men han døde desværre. Min søster blev giftet bort, 
og bor langt væk, så hun kan ikke hjælpe os. Jeg er 
derfor alene om at hjælpe min mor, men jeg kan ikke få 
et job, da jeg har meget nedsat hørelse.

Min hørelse var fin som barn, men er med tiden blevet 
dårligere og dårligere. Jeg kan kun høre lidt, hvis du 

råber højt, men jeg mundaflæser meget. Mit store øn-
ske er at få min hørelse igen, så jeg kan få et normalt liv 
og mulighed for at få et job, så jeg kan hjælpe min mor. 
Kan du hjælpe mig?”.

Jeg følte i mit hjerte, at jeg skulle sige JA. Så vi fik ham 
sendt til undersøgelse på Mount Meru Region Hospital 
i Arusha, hvor han har modtaget behandling. Det vi-
ser sig, at han skal have en operation. Selve operatio-
nen, som skal gennemføres på begge ører, koster i alt 
20.000 kr. Bed for, at det må lykkes at hjælpe ham.

Har nogle hjerte for at hjælpe Solomon med at få sin 
hørelse tilbage? Min mor siger altid: ”Mange bække 
små gør en stor å!” og det har jeg også lært, er sandt. 
Hvis du har mulighed for det, og ønsker at støtte økono-
misk, kan du gøre det således:

 
Kærlig hilsen  
Mirjam og teamet

MobilePay 18513

Reg. 9712 kontonr. 0741793075 

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

Mærket ”Bjerres Mission”

Nyt fra Mirjam

Solomon fra Mfereji
Hjælp til
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Børnekampagne

Torkild og teamet har netop været på børnekampagne 
i det centrale Tanzania. Det var i en fattig landsby præ-
get af trolddomsmagt. Hver eneste dag gik trolddoktorer 
gennem byen, medens de slog på trommer for at vise 
deres magt over folket. Det var tydeligt, at både børn og 
voksne levede i frygt for mørkets magter.

Kirken, som havde inviteret os, har omkring 25 med-
lemmer. På søndagsgudstjenesten var der vild jubel 
og glæde over det, som var sket i ugens løb. Præsten 
var så taknemmelig, fordi de var kommet til netop hans 

landsby, og havde været med til at opmuntre og give 
dem et åndeligt løft.

En præst fra en anden landsby, hvor de havde en 
kampagne for et halvt år siden, var kommet forbi for at 
være med. Han kom for at støtte præsten og hjælpe til. 
Denne præst opmuntrede Torkild og teamet til at fort-
sætte arbejdet med at evangelisere blandt børnene. 
Han fortalte, at efter børnekampagnen i hans landsby, 
kommer der i dag mange børn i kirken.
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Han sagde endvidere: ”I ved ikke, hvor stor en betyd-
ning det har, at I kommer rundt til de små landsbyer, og 
fortæller ordet om Jesus. Fortsæt endelig. Det er det, vi 
har brug for.”

Sådanne vidnesbyrd inspirerer og nærer lysten til at 
komme ud med evangeliet og fortælle de gode nyheder 
om Jesus.

Vi vil gerne sende jer en stor tak for jeres forbøn og 
støtte, så vi kan være her i Tanzania og tænde et lys i 
mørket.

Kærlig hilsen fra jeres forlængede arme 
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.
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Tlf.: 51 91 30 58
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Husk at mærke indbetalingen MBU.TZ 
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www.mission-tanzania.dk

Tryk: Brande Bladet
Redaktion: Susanne Lundgaard
Grafik: Dennis Højgård
Hjemmeside: Laila Svendsen
Engelsk version: Eva Krath-Andersen
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Beløbene vil automatisk blive ind- 
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