
GLÆDELIGE PÅSKE FRA TANZANIA. 

Det er med et meget tungt hjerte jeg skriver denne triste melding. Mange af jer har jo fulgt os i alle de år, vi 

har været i Tz (det er 26 år siden vi kom herud første gang). På grund af intuitive omstændigheder ser vi 

ingen anden mulighed end at flytte til Danmark. Som situationen er i øjeblikket er det ikke muligt at gå i 

detaljer, derfor beder vi jer om ikke at skrive til os og spørge. Hvis I har spørgsmål kan I evt. henvende jer til 

mine forældre, som for tiden er i Danmark (50185344), eller vores præst Morten Patrzalek  61695963. 

De sidste 4 år har tingene ændret sig meget for vores vedkommende. Som I ved har Per jo et firma herude, 

hvilket har været en stor hjælp mht. at dække omkostningerne til vores ophold. Men desværre må vi se i 

øjnene at det ikke længere er muligt at drive firma her i landet. Efter mange overvejelser og svære 

samtaler med både mine forældre Tabitha og Torkild Jensen; samt vores Kirke Betania Menighedens 

missions ledelse. Alle har været meget behjælpelige og forstående og stået sammen med os i denne svære 

beslutning. Det vil betyde at vi bliver nødt til at ændre strategi for vores fremtid. 

Som det ser ud nu, vil vi afslutte og afvikle Pers firma i løbet af det næste år.Samtidig vil vi omstrukturerer vores 

mission i Tanzania så den vil kunne forsættes hjemme fra Danmark. Vi vil bosætte os i Karstoft, indtil vi føler vi er 

landet og kommet lidt ovenpå igen og så ser vi hvad Gud planlægger for os. Per vil prøve at finde et job i 

Danmark, men jeg vil fortsætte mit arbejde som hidtil bare med den ændring at jeg nu får base i Danmark.  

Planen er foreløbig at jeg rejser ud 3 gange om året hver af en måneds varighed og tilser eksisterende 

projekter og samtidig ser nye projekter. (Der er flere missionærer i andre lande der har været nødt til at 

flytte til Danmark og have base der, men fortsætter arbejdet i det land, hvor de driver mission og det har 

vist sig at fungere rigtig godt.) Det bygger også på det samarbejde, jeg har sammen med mine forældre, 

som stadig arbejder i Tanzania og kan tage sig af den daglige ledelse. Samtidig har jeg et super godt trænet 

afrikansk team, der kan køre projekterne uden jeg behøver være fysisk tilstede hele tiden.  

Vi føler Gud har lagt mange ting til rette for os, men vi har stadig nogle vigtige bønneemner vi gerne vil 

dele med jer. Vi håber på I vil fortsætte med at støtte op om vores arbejde både økonomisk, men også i 

bøn. 

1. Få afviklet firmaet uden det trækker i langdrag.  

2. Få solgt huset. 

3. Få noget økonomi frigjort, så vi har mulighed for at begynde på en frisk i Danmark. 

4. At vi må komme igennem denne proces uden at blive sårede. 

TAK til jer alle for jeres forståelse for denne enorme svære beslutning vi har måttet tage og fordi I stadig vil 

være der for os.  

Det er jo Corona tider i hele verden 

også i Tz. Vi har 19 smittede og 1 død. 

Det bevirker at jeg pt. ikke kan tage i 

bushen for at dele mad ud, men derfor 

hjælper vi stadig med de opgaver hvor 

det er muligt og det vil jeg gerne dele 

med jer. 

Disse 2 drenge har været hos lægen for 

at få øjnene checket, så de kan få et 

bedre syn. I begge tilfælde starter man 

med noget medicin, da det virker til at 

være noget infektion der generer.  



Her til venstre ses lille Jovis og hans mor. 

Han kom til os med brok og moderen har 

ingen arbejde og faderen er alkoholiker, så 

de kunne ikke betale for operationen. Vi fik 

ham på hospitalet og nu er han opereret og 

har det så godt og er bare en glad lille gut.  

Her til højre ses Joycelyn en meget ung 

mor, som var blevet gravid, kæresten var 

forsvundet og hendes onkel har smidt 

hende ud, så hun sad morgen efter morgen 

foran min port for at få hjælp. Joycelyns 

mor er død og hendes far vil ikke have 

noget med hende at gøre, så den stakkels 

pige var så fortvivlet. Men hendes bedstemor var villig til at hjælpe hende, så 

vi gav hende penge til en busbillet, da hun skulle rejse langt for at komme hjem til bedstemoderen. 

Her Ses Sombeti som kom til os med meget deforme ben, nu har 

hun være på Plaster House og fået opereret benene. Nu kan hun 

gå igen, se hvor fint tøj hun har fået og hvor hun smiler. Så dejligt 

at kunne hjælpe de kære små. 

Klinikken i Mswakini bragte denne 

herlige lille gut til os. Han hedder Joshua 

og kunne ikke trække vejret gennem 

næsen.  Den lokale klinik kunne ikke 

hjælpe ham og familen havde ikke råd til 

at få ham på et hospital. Vi fik ham 

opereret og nu trækker han vejret helt 

uden problemer gennem næsen. I denne 

uge sendte vi ham hjem til hans familie, 

det blev et enormt glædeligt gensyn. 

Johana har en trist historie. Da han var spæd var hans mor gået uden for huset for at 

arbejde og havde lagt ham til at sove. Han vågner og triller ud af 

sengen og lander i husets bålsted, hvor hans fødder blev forfærdelig 

forbrændt. Moderen opdager det først, da hun kan lugte brændt hud 

og løber ind til ham. Men da var det for sent at redde hans fødder. 

Johana ELSKER at spille fodbold, men pga. sine fødder er han ikke i 

stand til det. Man kan få lavet nogle specielle sko på sygehuset, men 

familien har ikke råd til de meget dyre sko, så vi har hjulpet med 2 par 

sko. Det ene par bruger han til at gå i skole og det andet par til at 

spille fodbold sammen med hans kammerater. Verden er stor, men 

en ting har de fleste drenge tilfælles, de elsker at spille fodbold! 

Har du fået på hjertet at hjælpe os med de mange børn der kommer 

til os, så kan du støtte med et beløb. Reg.nr. og konto nr. 

97120741793075 mærket ”Bjerres Mission” eller via mobile pay på: MobilePay 18513 du får kun 

skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst. Mærk det: BØRN. Du kan også skrive til mig og sige du gerne vil have 

et barn, som du støtter i behandling.  



Men desværre ender ikke alle historier lige godt. I 

husker måske drengen Leyesu? Han faldt som 4 

årig og slog hovedet meget slemt. Han var aldrig 

blevet undersøgt på et hospital, da denne masai 

familie var meget fattig. Da vi fandt ham var han 

alvorlig hjerneskadet. Men vi fik ham i behandling 

og på medicin og det gjorde en kæmpe forskel. 

Lægerne sagde han ville aldrig blive ”normal” 

igen, men han kom til at klare sig meget bedre, 

blev glad og fik lært at tale. 

For nyligt fik jeg den triste nyhed at han er død. 

Han kommer fra et meget afsidesliggende 

område hos masaierne, hvor der er sult. Man har 

spurgt om vi kan hjælpe med mad, men pga. 

corona må vi ikke tage derud på grund af risiko for smitte. Dødsårsagen tror vi skyldes at han har været 

sulten og i skoven fandt han nogle rødder der lignede kartofler. Dem spiste han, men de var giftige og før 

de fik ham på sygehuset døde han. Det er så trist. TAK om i sammen med os vil bede for hans familie i 

denne svære tid. 

Men nu til noget mere opmuntrende. I har sikker spændt ventet på, at jeg ville fortælle (som lovet) om 

majs såsæden de fik i julegave og hvordan det går. Se for jer selv. Vi har fulgt 

processen i flere områder. 

Gud er bare så trofast. Det regner stadig så majsen vokser. Nogle steder begynder den at sætte kolber, så 

følg med i næste nummer af MAJSENS UDVIKLING. 

Måske nogle af jer kan huske sidste år havde Per besøg af et hold elever fra et universitet i Norge. De 

eksperimenterede med en olie soldrevet komfur. Vi har igen i foråret her haft besøg at et nyt hold, hvor 

Per skulle assistere dem. Desværre gik det ikke helt så godt som forventet, da regnen og skyerne gjorde så 

de ikke kunne teste systemet, men alle var meget 

entusiastiske og Per nød at have unge mennensker i huset 

igen.  

Har du hjerte for at hjælpe i arbejdet kan du gøre det 

på:Reg.nr. og konto nr. 97120741793075 mærket ”Bjerres 

Mission” eller via mobile pay på: MobilePay 18513 du får 

kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst. 

Med denne hilsen vil vi gerne ønske jer en rigtig glædelig 

påske.        

 Mirjam og Per  


