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I Jakobsbrevet 1:27 står der i Bibelen på Hverdagsdansk:

”Nej, en god og ægte måde at tjene Gud, vores far, på er, at tage sig af forældreløse børn og fattige 
enker og undgå at blive forurenet af verdslighed.”

Dette er vores største ønske: at vi må være villige til at hjælpe de mennesker, Jesus tænker på i forbindelse 
med ovennævnte skriftsted. 

Kære elskede venner! 

Den 6. august i år er det nøjagtigt 25 år siden,  
vi forlod Danmark og rejste til Tanzania for at  
arbejde blandt børn og unge.

I den forbindelse vil vores kirke, 
Betania KirkeCenter i Blåhøj, holde en jubilæumsfest for os den 24. juni 
fra kl. 10 til ca. 16.00 

Alle er hjerteligt velkomne.  Læs mere herom på bagsiden.
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Det drejer sig om Pudde og hendes 7 forældreløse 
børn. 

Vi mødte Pudde og børnene første gang for et 
år siden. Da boede de i en simpel jordhytte med 
jordgulv og huller i bliktaget. De sov 6 personer i en 
trekvart seng, så de var stuvet sammen som sild i 
en tønde. 

På et tidspunkt fik vi lejet to værelser til dem. 
De var bygget af mursten og havde cementgulv. 
Pudde har nu på mirakuløs vis fundet en dejlig, stor 

grund (600 m2), hvor der allerede var påbegyndt 
opførelsen af et hus på ca. 70 m2. 

Huset er bygget i u-form og består af 3 dobbelt-
værelser, et køkken, et bad og 2 toiletrum. Der var 
tag på bygningen, vinduer (uden glas) og døre. Det 
eneste, der manglede, var at få pudset væggene 
og lagt gulve, så kunne de flytte ind. 

Alt dette, altså både grund og bygninger, har vi fået 
for 65.000 kr. I Arusha er byggegrundene desværre 
blevet meget dyre, og prisen på grunde af denne 
størrelse ville normalt ligge på 40.000 kr. Området 
er naturskønt og ligger ikke langt fra offentlig vej 
med busforbindelse til byen.

Vi tog et trosskridt. Vi fik ikke lang betænkningstid, 
så vi måtte tage en hurtig beslutning.

Vi kunne desværre ikke selv tage ud for at få et ind-
tryk af forholdene, for hvis sælgeren opdagede, at 
der var europæere involveret, ville prisen omgåen-
de stige betydeligt. Derfor valgte vi at sende en af 
vores medarbejdere, som er ansvarlig for alt vores 
byggeri, af sted for at vurdere sagen. 

Der var samtidig andre købere til huset, som bød 
højere, men da sælgeren hørte om Pudde og hen-
des børn, var han villig til at sælge til hende. Pudde 
havde fortalt sælgeren om den nød, som hun har 
for at hjælpe forældreløse børn og han blev meget 
berørt af dette.

For os har det været en meget stor oplevelse at se, 
hvordan Herren velsigner. Vi købte grunden med 
det halvfærdige hus i tro, da der som sagt skulle 
handles hurtigt. Til Guds store nåde er næsten alle 
pengene kommet ind.

Vi bad om 65.000 kr. til køb af grunden med tilhø-
rende hus, der manglede at blive færdigbygget. Og 
nu skal I høre, hvad vi har fået ind: 110.740 kr. Er 
Gud ikke bare trofast og god imod sine børn?

Vi har nu gjort huset færdigt. Det vil sige, at murene 
er blevet pudset ud- og indvendigt, der er kommet 
glas i vinduerne, sat lofter op og malet indvendigt. 

Vi gik ud i tro 

Vi har en rigtig god nyhed, som vi 
gerne vil dele med jer. 
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Vi har også købt en mindre grund, som lå bag-
ved huset. Den ville Pudde så gerne have, så hun 
kunne dyrke grøntsager og majs. Så bliver de selv-
forsynende med grøntsager, hvilket vi synes er en 
rigtig god ide.

Så med den ekstra grund har vi brugt alt i alt 
123.000 kr.

Vi synes selv, at vi har fået meget for pengene 
og vi sender takken opad til vor himmelske fader. 
Samtidig vil vi også gerne sige jer tusind tak, fordi I 
endnu engang ville stå sammen med os i arbejdet 
med at hjælpe de faderløse. 

Inden nyhedsbrevet når ud, er Pudde og børnene 
allerede flyttet ind og børnene glæder sig helt vildt 
til at skulle bo et nyt sted, hvor der også er plads til 
at lege udenfor. Pigerne og drengene får nu også 
hver deres værelse. Det er nødvendigt, da de bliver 
store og så er det ikke længere passende, at piger 
og drenge sover sammen.

Hjemmet er blevet forøget med endnu 2 børn, som 
Pudde bare ikke kunne sige nej til. 

For børnene og Pudde er dette huskøb et stort 
bønnesvar, da de i en længere periode har bedt 
Jesus om at hjælpe dem til at få noget at bo i, så 
de ikke skulle stuves sammen og samtidig bruge 
alle deres penge på en dyr husleje. 

Nu har de fået bønnesvar, takket være jer, som 
ville stå sammen med os. Husk, I er en del af alt 
dette. Fra dybet af vore hjerter siger vi tusind tak 
for denne store hjælp. Må Herren rigt velsigne og 
lønne jer tilbage.

Der mangler kun 12.000 kr. for at regnestykket går 
op; det er jo bare helt fantastisk. 

Faderen forlod familien, da Grace var nyfødt. Han 
kommer sjældent hjem og tager ikke sit ansvar 
alvorligt som mand og far. Han kommer bare, når 
han har lyst og forlanger at have de rettigheder en 

Tvillinger brændt ihjel!

Vi har et hjertebarn ved navn 
Grace, som bor sammen med sin 
mor og sine små tvillingesøskende 
på ca. 1½ år. 
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ægtemand har i henhold til afrikansk kultur. Konen 
blev gravid igen og fik disse to små piger.

En lørdag eftermiddag var moderen og datte-
ren, Grace, taget på besøg hos nogle venner. 
Moderens søster skulle så passe tvillingerne, som 
lå og sov. De har kun råd til et værelse, som funge-
rer som stue, soveværelse og køkken. 

Medens de sov, ville mosteren begynde at lave 
mad. Hun tændte for gassen, men kunne ikke lige 
finde tændstikkerne og glemte at slukke for gas-
sen. Da hun fandt dem og strøg en tændstik, skete 
der en eksplosion og hele værelset stod i flammer. 

Mosteren løb skrigende og meget chokeret ud, 
men fik ikke tvillingerne, som lå og sov, med ud. 
Naboerne kom løbende for at hjælpe, men ingen 
kunne komme ind igen pga. af at flammerne var 
så voldsomme. De små piger skreg højt, indtil de 
døde. 

Det er så forfærdeligt for denne lille familie – en 
meget tragisk ulykke. Moderen, Grace og moste-
ren behøver virkelig forbøn for at komme igennem 
denne svære tid. Vi græder sammen med dem. 
Kun Herren selv kan give dem trøst og hele savnet.

Landsbyen er meget kendt for sine mange løgmar-
ker. Så langt øjet rækker, ser man den ene store 
mark efter den anden med løg. 

Alterna-eleverne fra Mariager deltog også på 
denne børnekampagne med vidnesbyrd og drama. 
Det blev en fantastisk velsignet børnekampagne 
og Alterna trak mange mennesker til møderne. 
Eleverne gjorde en enestående indsats og evange-

liet blev forkyndt på en måde, som både børn og 
voksne kunne forstå.

Præsten har ringet og fortalt, at mange i landsbyen 
snakker om, hvorledes deres liv er blevet berørt af 
kampagnen og flere har besluttet at begynde at 
komme i kirken.

En af pigerne fra Alterna havde inden afrejsen fra 
Danmark kontaktet sine venner og spurgt, om de 
ville være med til at give en gave til fattige børn. 
Hun fik en god sum penge og besluttede at købe 
skoletasker og hæfter for pengene. 

En formiddag tog vi hen på skolen i landsbyen og 
delte skoletasker ud til ca. 120 fattige børn. Ih, hvor 
blev der jubel – børnene var glade og taknemme-
lige for gaven.

Der var flere børn under kampagnen, som ønske-

Børnekampagne med 
Alterna
Turen gik til en stor landsby i om-
rådet nær Serengeti, som er en af 
Tanzanias kendte dyreparker. 
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de at modtage Jesus i deres hjerter. Kirken, som 
havde inviteret os, havde omkring 70 medlemmer. 
De var i gang med at bygge en ny kirke og var nået 
til rejsehøjde, men byggeriet var gået i stå på grund 
af manglende midler. 

Friedhelm og hans kone Rosy var med i weeken-
den og tænk, Friedhelm følte så stærkt i sit hjerte, 
at han skulle hjælpe dem økonomisk med færdig-
gørelse af kirken. I kan tro, at der var jubel i kirken 
til gudstjenesten søndag formiddag, hvor det blev 
bekendtgjort.

Derfor besluttede han sig for at rejse tilbage til 
Tanzania for at hjælpe Mirjam med arbejdet. Dog 
kunne han ikke arbejde så meget, men bare det, at 
han er til stede og giver Mirjam og arbejderne gode 
råd, er meget værd.

Per er så lykkelig for at være tilbage i Tanzania og 
være sammen med sin familie, hvilket også er læ-
gedom for ham.

Allerede nu kan Per gøre en masse ting, så det går 
rigtig godt fremad for ham. Han laver fysio-øvelser 
hver dag og vi kan se fremskridt. Per og familien 
kommer til Danmark midt i juni, hvor Per skal have 
endnu en tandoperation og så skal tænderne laves. 

Vi er så taknemmelige til Herren, fordi Han har 
holdt sin hånd over Per i denne svære situation. 
Vi siger en stor tak til jer, som har været med til at 
bede for Mirjam og Per, samt støttet dem økono-
misk i denne svære tid. Må Herren rigt velsigne jer. 

Vi er i Danmark og kommer rundt til forskellige kir-
ker for at fortælle om arbejdet. Hvis du har lyst til at 
høre mere om arbejdet, kan du i mødeprogrammet 
se, hvor vi kommer på besøg.

Vi holder så meget af jer og ønsker, at Jesus må 
være med jer hver eneste dag. Husk, at de dage, 
som ser mørkest ud, er Jesus allernærmest.

Kærlig hilsen fra

Tabitha og Torkild

Per er tilbage i Tanzania 

Per kom tilbage til Tanzania i mid-
ten af februar måned. I Danmark 
kunne lægerne ikke gøre mere; 
resten skulle tiden læge.
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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

Fredag, 27. april 19:00 Seniorgruppen, Pinsekirken Ålborg Dan Sørensen, ds@pinsekirkenaalborg.dk
   
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

Fredag 18. maj 20:00 Fredags Fællesskab i Missionskirken Rønne Flemming Frandsen, Tlf. 2383 6033

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

Onsdag 27. juni 18:30 Billund Willy Højgaard, Tlf. 7535 3058

Søndag, 1. juli 10:30 Pinsekirken Ålborg Dan Sørensen, ds@pinsekirkenaalborg.dk

Søndag, 1. juli 15:00 Gatten Bibelcamping Poul Thomsen, info@sarons-slette.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


