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Hvor blev vi glade, da Pers helbredstilstand blev så 
meget bedre, at han kunne rejse til Danmark. Det 
er betryggende for os at vide, at han får den bedst 
tænkelige lægebehandling. Tusind tak for jeres for-
bøn og økonomiske hjælp til Per. Ord bliver så fat-
tige, når vi gerne vil sige tak. Vores bøn er, at Jesus 
selv vil velsigne jer for jeres kærlighed og omsorg.

Mirjam skriver: ”Først i januar måtte jeg forlade min 
kære Per i Danmark. Siden jeg forlod ham, er der 
sket forskellige ting. Samme dag, som pigerne og 
jeg fløj tilbage til Tanzania, var Per til lægen og blev 
sendt til sygehuset med det samme til røntgen af 
armene. De var tilfredse og tog metalstænger samt 
gipsen af. Per er så glad for endelig at få armene 

Kære elskede venner! 

Vi er godt i gang med nye gøremål, 
men inden vi begynder at delagtig-
gøre jer i arbejdet, vil vi gerne sige 
TUSIND TAK for de mange jule-
hilsner, som vi har modtaget. 

Det er altid til stor velsignelse, når 
vi oplever, at vi ikke er glemt.
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Per er i bedring
Vi havde en dejlig, fredfyldt jul 
sammen med vores datter Dorrit, 
selvom vi stadig var chokerede 
oven på Pers tragiske ulykke sidst 
i november. 



”fri”, for nu kan han komme i gang med genoptræ-
ningen. Han skal lære basismotorik igen, og det er 
ikke let. Han har en del smerter i armene – især om 
natten, men han er lykkelig for, at han gør lidt frem-
skridt og er blevet mere selvstændig igen.

Per har også været til kæbespecialist, hvor de for-
talte, at kæben gror pænt sammen, men biddet er 
blevet skævt. Det var en lidt træls besked. De har 
derfor sat en masse elastikker på hans metalskin-
ner i munden for at prøve at ”hive” tænderne tilbage 
i deres oprindelige position. Desværre ved de ikke, 
om det kan lykkes at få kæbe og tænder på plads, 
så tak for forbøn for dette, da det er så vigtigt.

Når kæben er helet og lægerne giver grønt lys, skal 
Per så i gang med at få tænderne lavet. Det bliver 
en lang proces og vi aner ikke, hvornår han er klar 
til at komme tilbage til Tanzania igen. Det er hårdt, 
da pigerne og jeg savner ham meget.

Trods savnet af Per nyder vi at være tilbage i var-
men. Efter 2 måneder i Danmark er det dejligt at 
være hjemme blandt venner igen og tilbage i den 
vante rutine. Pigerne stortrives, men spørger tit til, 
hvornår far kommer hjem. Tak til jer alle for støtte 
og forbøn! Kærlig hilsen fra Mirjam.”

Den 12. januar kom Mirjam og pigerne tilbage til 
Tanzania og da jeg, Tabitha, hørte flyveren komme 
hen over vores hus, løb jeg ud og så op mod fly-
veren, græd og tænkte: ”Derinde sidder Mirjam og 
pigerne, nu er de hos os igen.”

Det var en glædens dag, da de første børn kom 
gående ind i skolegården. Vi har lagt ud med 
børnehaveklasse samt 1. og 2. klasse. I skrivende 

stund er der 34 elever og det er opmuntrende at 
se, at der hver uge bliver meldt nye børn til skolen.

Vi har for tiden tre 5-årige børn, som mangler 
støtte til deres skolegang. Den ene er en lille pige 
ved navn Linda. Hendes forældre er meget fattige. 
Faderen har en stor pukkel på ryggen, så han er 
ikke fuldt arbejdsdygtig, men han er ihærdig og tje-
ner til føden ved at reparere sko for folk. Moderen 
er desværre arbejdsløs, så deres situation er meget 
vanskelig.

Skolestart!
En glædelig nyhed er, at vi i begyn-
delsen af januar i år startede vores 
nye skole op. 
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De to andre børn er drenge. De har det tilfælles, at 
deres mødre er alene med dem, da deres fædre 
er stukket af. Mødrene til de to drenge går ud som 
vaskekoner, hvilket kun giver en meget lille indtægt.

I løbet af 2012 vil vi gerne bygge yderligere to 
klasseværelser på skolen, og vi sætter vores lid 
til Herren, at Han vil velsigne arbejdet, så det kan 
lade sig gøre økonomisk. Hvis du har lyst til at 
støtte byggeriet, så kan du øremærke pengene 
”Skolebyggeri”.

Muslimerne har travlt med at bygge moskeer over-

alt, derfor er det en stor velsignelse, hver gang det 
kan lade sig gøre at indvie en ny kirke. Det styr-
ker troen hos de kristne, når de oplever, at de ikke 
står alene, men har kristne søskende andre steder 
i verden, der giver en håndsrækning med at gøre 
byggeriet færdigt.

Højdepunktet under disse kirkeindvielser var et 
sted, hvor vi under højtideligheden skulle forenes i 
bøn og sige Gud tak for den fine nye kirkebygning. 
Under bønnen kom en dreng på 6-7 år op foran i 
kirken. Han løftede hænderne, mens han bad og 
takkede Herren. 

Det var en meget rørende oplevelse at se, hvor 
seriøs denne lille dreng var under bønnen, medens 
tårerne løb ned ad hans kinder. Han udstrålede 
stor glæde og taknemmelighed, selvom han bare 
var en lille dreng. 

Vi har også indviet kirken i Mwandet. Det var kir-
ken, hvor mange hjalp os med at samle penge ind 
til vinduer og døre. Tusind tak for jeres hjælp – den 
har virkelig gjort lykke, da de kristne er meget fat-
tige og ikke selv var i stand til at gøre byggeriet 
færdigt. 
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Kirkeindvielser
To uger i januar var Torkild og 
Friedhelm på en længere rejse på 
2.700 km rundt i forskellige lands-
byer for at indvie 6 nye kirker samt 
se på 16 nye kirkeprojekter. 



Tænk, midt i dette fattige område står nu en flot, ny 
kirke som et vidnesbyrd om Guds trofasthed imod 
sine børn. Præsten fortalte, at flere ikketroende i 
området siger, at Gud selv har bygget kirken, for 
uden Guds hjælp ville dette byggeri have været 
umuligt. 

I husker sikkert mama Mamu, det er moderen 
med de handicappede tvillinger. Desværre havde 
hun ikke mulighed for at bygge et hønsehus på sin 
grund, da den var for lille. 

Hun købte derfor en ny grund, hvor vi har bygget 
dette fine hønsehus samt et mindre hus med to 
værelser, bad og toilet til hende. Det er nemlig vig-
tigt, at hun bor tæt på hønsehuset, da der hele  
tiden skal holdes øje med bestanden. Det andet 
hus lejer hun ud – det giver hende en ekstra ind-
tægt.

Mama Mamu har flair for at passe høns og hun 
sælger både æg og slagtekyllinger. Vi har netop 
været på besøg hos hende og hun var så glad, da 
hønseriet går rigtig godt. Tusind tak til jer, som har 
været med til at støtte dette, så vi kunne hjælpe 
med byggeriet og samtidig hjælpe hende med at få 
en indtjening. 
 

Da vi var derude midt i januar for at dele majs ud, 
var alt blevet flot grønt – det hører til sjældenhe-
derne. Søen var igen fyldt op med regnvand til stor 
glæde for kreaturerne, markerne var sået til og maj-
sen stod så flot. 

Vi håber, at det vil lykkes for dem at få en god høst 
i år, for de sidste par år har været meget vanskelige 
på grund af tørke. 
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Mama Mamus hønsehus
Vi har også den store glæde at 
kunne fortælle, at mama Mamus 
hønsehus er færdigbygget. 

Regn i masailand
Vi har endnu en god nyhed, for det 
har regnet hos vores masaifolk.



Hun har igen fuldtidsarbejde som skolelærer og 
passer samtidig alle de forældreløse børn, der bor 
hos hende. Hun siger tusind tak til alle jer, der har 
bedt for hende og støttet økonomisk, så hun kunne 
blive opereret.

Derimod går det mindre godt med mama Nicho-
laus, da hendes astma ofte er så alvorlig, at hun 
må på hospitalet for at få ilt. Hun har samtidig fået 

konstateret en stor mavebrok, som skal opereres. 
Lægerne siger, at hun er alt for svag til at klare en 
operation. Hun har stadig brug for forbøn.

Masaipigen Neema klarer sig fremragende i skolen. 
Hun havde aldrig gået i skole og var analfabet, men 
går nu i 2. klasse. Til vores store forbavselse kan 
hun nu begynde at læse og skrive, ja, endog regne. 
Hun er så glad for at bo hos sin plejefamilie her i 
Arusha og det er tydeligt at se, at pigen stortrives 
og ikke viser nogen tegn på frygt mere.

Pudde, mama Nicholaus 
og Neema 

Tak til alle jer, der har været med i 
forbøn for Pudde. Hun har oplevet, 
at Jesus har grebet ind i hendes 
mange prøvelser. 
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Forår og sommer 2012

Mødeplan for Tabitha og Torkild 

Dato: Tid: Sted: Kontaktperson:

Torsdag, 26. april 19:00 Karstoft Samlingshus Birte og Bent Olsen
  Blåhøjvej 60, Karstoft, 6933 Kibæk Tlf. 9719 6190

Søndag, 29. april 10:30 Pinsekirken Esbjerg  Ole Madsen, metol@youmail.dk
   Tlf. 7512 0100

Mandag 30. april 19:30 LMF Birthe og Kaj Bruun, kaj.birthe.bruun@mail.dk 
  Enghavevej 23, 6900 Skjern 7534 1409

Onsdag, 2. maj 10:00 Frokostgruppen i Blåhøj Anny Ellgård
   Tlf. 9718 1318

Søndag, 6. maj 10:30 Hillerød Menighedscenter Eigil Kückelhahn
   Tlf. 2588 4951/4879 4951

Onsdag, 9. maj 11:30 Frokostmøde i Pinsekirken København Asbjørn Kristiansen, inger@post9.tele.dk  
  Drejervej 11-21, 2400 KBH NV Tlf. 4018 2115

Torsdag, 10. maj 10:30 Evangeliekirken verner@e-kirken.dk
  Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg Tlf. 3535 4366 
 
Søndag, 13. maj 10:30 Byens Valgmenighed, Ansgar kirke Simon W. Brolund
  Mågevej 33, 2400 KBH NV Tlf. 2714 8400 

Mandag, 14. maj Aften Missionskirken Rønne Flemming Frandsen 
   Tlf. 2383 6033

Søndag, 20. maj 19:00 Frelsens Hær Rønne Benny Mikkelsen
   roenne@den.salvationarmy.org

Onsdag, 23. maj 19:30 Bredgade 119, 6900 Skjern Leif Sig Jensen, misse.leif@email.dk 
   Tlf. 9735 0947 / 4198 0947

Søndag, 27. maj 19:00 Herning Frikirke Ann-Grethe & Birger Funk
   birger.funk@mail.dk

Tirsdag, 29. maj 10:30 Horsens Pinsekirke, Seniorerne Charles Marcussen, chebm8@gmail.com  
   Tlf. 7566 5560 / 2577 6062

Søndag, 3. juni 11:00 Multihuset Haderslev Raymond Marquardt
   raymond@multihuset.dk 
 
Mandag, 4. juni 19:00 Kristus Kirken Edvin Nielsen
  Sønder allé 21, 6630 Rødding Tlf. 7524 6514 / 2713 6517

Tirsdag, 5. juni 10:00  Vejle Pinsekirke, Seniorerne Mikael Schlosser, mikael.schlosser@gmail.com
   Tlf. 2230 2036

Søndag, 10. juni 10:30 Pinsekirken Grenå Thomas
   Tlf 2252 3456

Onsdag, 13. juni 10:30 Vestermarkskirken, Grindsted Inge og Kjeld
   ikb@paradis.dk 
 
Søndag, 17. juni 10:30 Thisted Pinsekirke Bent Larsen
   Tlf. 9791 0800 / 2395 6344

Tirsdag, 19. juni 19:00 KC Holstebro Arne/K.C. Midt-Vest, 
   post@kcmidtvest.dk 
 
Søndag  24. juni 10:00 25 års Jubilæumsfest, Betania Kirkecenter Tlf. 7534 5322
  Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande kontor@betania.dk

Søndag, 1. juli 13:00? Pinsekirken Ålborg Dan Sørensen
    ds@pinsekirkenaalborg.dk
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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 kommende 
års selvangivelse. For at opnå fradrag skal missionskas-
sereren derfor have dit CPR-nr. og navn.

Har du brug for mere information om dette, kan du kon-
takte ham på email:  
ymission@stofanet.dk, pr. tlf. 75353058 eller pr. brev til 
Willy Højgård, Søndermarksvej 307, 7190 Billund. 

I 2012 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 14.500,00, hvis man har givet kr. 14.500,00.

Jubilæumsfest
 
Tabitha & Torkild Jensen fejrer 25 år i Tanzania
Alle er hjerteligt velkomne til jubilæumsfest
søndag 24. juni 2012 kl. 10.00 – 16.00
i Betania Kirkecenter,  
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj
7330  Brande
 
Dagen starter med festgudstjeneste, hvorefter der 
er frokostbuffet, festlige indslag og taler. Dagen 
slutter med kaffebord.
 

For at deltage i spisningen er 
tilmelding nødvendig.
Pris:
Voksne 40 kr.
Børn 2-12 år 20 kr.
Familie 100 kr.
 
Tilmelding skal ske til:
Betanias kontor 
Email: kontor@betania.dk


