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Mirjam, vores datter, havde lavet et indslag på 
Powerpoint, som gik tilbage til starten for 25 år si-
den, det var virkelig spændende. Ja, vi fik altså ved 
selvsyn at se, at vi faktisk har forandret os meget i 
alle de år.

Mange ting har også ændret sig i Tanzania. 
Dengang vi startede i 1987, kunne man stort set 
ikke købe noget. Alle hylder i butikkerne var mere 
eller mindre tomme – det var svært at finde toilet-
papir. I dag har vi store og flotte supermarkeder, 
hvor vi kan købe stort set alt.

I vores første periode var der også benzinratione-
ring. Vi var nødt til at have tønder med benzin i ga-
ragen, så vi kunne være sikre på at have brændstof 
til at komme rundt i landet.

Selvom tingene har ændret sig til det bedre på 
mange områder, bliver forskellen mellem fattig og 
rig desværre større. Denne udvikling betyder efter 
de seneste opgørelser, at ca. 10 % sidder på alle 
midlerne og de resterende 90 % har næsten ingen-
ting.

I de år, der er gået, siden vi rejste ud, har vi set 
Herrens velsignelse på mange områder. Her vil vi 
nævne bare nogle af de mange opgaver, som vi 
ved Guds nåde har fået lov at være en del af.

Kære venner, tusind tak fordi I vil stå sammen med 
os i arbejdet. Må Herren rigt velsigne jer og lønne 
jer hundredfold igen.

Kærlig hilsen fra Tabitha og Torkild

Kære trofaste venner!
 
Først af alt vil vi gerne sige vores kære menighed og alle vore venner  
tusind tak for en uforglemmelig jubilæumsfest, som I havde arrangeret for 
os. Det blev en dag, vi aldrig vil glemme, og den vil altid stå for os som et 
tegn på Guds omsorg – at Han aldrig svigter sine løfter. En speciel tak til 
alle jer kære venner fra fjern og nær, som mødte op til jubilæumsfesten.

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

Kasserer: 
Willy Højgård
Søndermarksvej 307
7190 Billund
Tlf.: 75 35 30 58

Giro: 134 4218
Bank Reg.: 9712 
 Konto: 0741 793075

Husk at mærke indbetalingen MBU.TZ 

Tabitha & Torkild Jensen
PO.Box 2398
Arusha
Tanzania
Tlf.: 00 255 715 345 434 
E-mail: torkild@bol.co.tz
www.mission-tanzania.dk

Tryk: Brande Bladet
Redaktion: Susanne Lundgaard
Grafik: Stine Nielsen
Hjemmeside: Stine Nielsen

Adresseændring meddeles til:
Inge-Lise & Kaj Jensen
Engvang 5
7330 Brande
Tlf.: 75 34 70 83

Henvendelse vedr. container:
Enok Hansen 
Sportsvænget 18
7330 Brande
Tlf.: 97 18 02 73

 



231 kirker i samarbejde med vores tyske ven 
Friedhelm.

8 huse til vores medarbejdere, så de kan 
mærke vores taknemmelighed for deres store 
indsats i arbejdet. Samtidig ved vi, at det be-
tyder meget for dem, at de har et godt sted at 
bo.

Kærlighedshjemmet. Det fungerer som hjem 
for forældreløse børn.

En skole fra børnehaveklassen til og med 7. 
klasse med 500 elever.

Et hus til en præstekone, som blev enke, me-
dens børnene var små.

Huset til Pudde og hendes kære børn.

For tiden er vi i færd med at bygge endnu en skole 
og arbejdet skrider godt fremad. 

Igennem fadderskaber har vi i øjeblikket 138 elever 
i skole lige fra børnehaveklasse til 7. klasse. Vi har 
69 elever i Secondary skoler (det tager 6 år og så 
har de det, som svarer til gymnasiet). 36 studerer 
på College eller får anden form for uddannelse.

Det er i alt 243 elever, der får hjælp til skolegang i 
form af fadderskaber. Ja, Gud er god.

Vi har gravet en del brønde hos masaierne samt 
andre steder. Vi har kørt nødhjælp ud til de mest 
tørkeramte områder.

Mange andre har fået hjælp af den ene eller anden 
slags.

Vi takker Herren for alt det, vi får lov til at være en 
del. Vi er bare Hans redskaber og samtidig jeres 
forlængede arm til Tanzania. Alt dette er et resultat 
af jeres kærlighed til arbejdet og vilje til at ofre af 
jeres midler. 

Desværre havde vi kun været herude i 1½ uge, da 
vi fik det meget triste budskab, at Torkilds store-
bror Henning var død. Det gjorde os meget ondt 
og Torkild rejste hjem for at deltage i begravelsen. 
Henning havde gennemgået en stor hjerteoperation 
og på grund af nogle uforudsete komplikationer 
klarede han det desværre ikke.

Torkilds far, som er 97 år, kan slet ikke forholde 
sig til, at han har måttet tage afsked med 2 af sine 
børn indenfor de seneste 3 år. Han synes, det at 
sige farvel til sine kære børn føles utroligt svært, 
men han siger også: ”Gud har styr på alle vore livs-
dage”.

Fakta – Vi har i årenes løb bygget

Retur til arbejdet 

Da vi ankom til Arusha blev vi mod-
taget med røde roser, åbne arme 
og en stor middag, hvor vi nød  
gensynet med vores medarbejdere.
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Efter Torkild kom tilbage fra Danmark, tog han 
på børnekampagne i en meget afsidesliggende 
landsby mellem Dodoma og Mtera. Landsbyen bar 
præg af stor fattigdom. Man så kun jordhytter med 
græstag og uden strøm. Det var meget tørt, støvet 
og blæsende, så I skulle have set udstyret, da de 
kom hjem – det var helt orange af alt det støv.

Kirken, som havde inviteret dem, havde omkring 
30 medlemmer, men om søndagen var kirken 
stopfyldt, så folk måtte stå udenfor. Præsten var 
ovenud lykkelig, for som han sagde: ”Vi har aldrig 
oplevet noget lignende med børnemøder og film 
om aftnerne – det virker som om hele landsbyen 
kommer!” Landsbyen er kendt for udøvelse af en 
masse trolddomskunster. Der er mange trolddok-
torer i byen og de afskrækker folk fra at komme til 
evangeliske møder. Men al ære til Jesus, for her 
kom både mange børn og voksne. 

Der skete også et mirakel i forholdet mellem præ-
sten og hans far. Da præsten som ganske ung blev 
en personlig kristen og besluttede sig for at blive 
præst, blev hans far så skuffet over ham, at han 
brød forbindelsen med ham. De har ikke haft noget 

med hinanden at gøre i adskillige år. Præstens far 
var kommet til disse børnemøder og havde set 
filmene. 

Bagefter henvendte han sig til sin søn og sagde: 
”Dette er da det mest fantastiske, jeg har ople-
vet!” og det bevirkede, at faderen bad sønnen om 
tilgivelse og de gav hinanden et stort knus, efter de 
havde tilgivet hinanden. Hvor fantastisk; når Guds 
kærlighed er i funktion, så falder alle barrikaderne.

Desværre er præsten syg. Han har en stor knude 
på halsen, som har vist sig at være struma. Han 
har brug for en operation, men den vil koste ca. 
1.500 kr. Han har ikke fået noget gjort ved det af 
den simple grund, at de ikke har så mange penge.

En aften efter filmfremvisningen kom der 5 voksne, 
som ønskede at tage imod Jesus som deres frel-
ser. Senere i ugens løb kom 3 mere, så om sønda-
gen i kirken var der rigtig jubelfest.

Den største af hendes drenge skubbede sin mor, 
som sådan ønskede at være med på møderne. 
Det viste sig, at de boede 8 km borte og de store 
af børnene havde hjulpet hinanden med at skubbe 

Ønskes: En ny kørestol
 
Torkild og teamet havde lagt mær-
ke til, at der hver dag kom en ung 
mor, som sad i kørestol. 
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deres mor hele vejen (en tur på 2 timer). Under 
kampagnen boede hende og børnene hos nogle 
venner, da det var for langt at køre hver dag. Torkild 
ønskede at besøge hjemmet om søndagen for at 
se forholdene, de levede under, og på vej derud 
mødte de moderen og børnene siddende i den 

svidende sol ude i vejrabatten. Den gamle kørestol 
med de blankslidte dæk var punkteret. Torkild fik 
dem alle ind i bilen og kørte dem hjem.

Deres historie er den, at både moderen og fade-
ren er handikappede. Moderen fik en hofteopera-
tion som lille pige og har ikke været i stand til at gå 
siden. Hun bruger nogle gange stokke eller kravler, 
når hun ikke har nogen til at køre sig i kørestolen. 

Manden var så uheldig en dag, han arbejdede i 
marken, at han blev bidt af en giftslange. Det re-
sulterede i, at man var nødt til at amputere hans 
ben lige under knæet for at redde hans liv. Han har 
selv lavet en protese af træ, for der har aldrig været 
penge til at få en lavet. Selvom det er tydeligt, at 

han er meget besværet af protesen, er han alligevel 
i marken hver eneste dag. Han ligger ikke på den 
lade side, nej, han arbejder virkelig hårdt, selvom 
det ofte er forbundet med store smerter i benet.

De har sammen fået 4 dejlige børn, og de har et 
godt og kærligt hjem. Men de bor fattigt og de 
sover på et skind på gulvet. Køkkenet er heller ikke 
noget at råbe hurra for.

Desværre ser det rigtig skidt ud for dem i år, for de 
har stort set intet avlet pga. manglende regn. Der 
var stor knaphed på mad i huset, så Torkild gav 
dem en pengegave, så de kunne købe noget majs.
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Selvom de har det hårdt økonomisk, tiggede de 
ikke om noget som helst. Torkild spurgte alligevel, 
om de havde et specielt ønske og konen lyste helt 
op og ønskede sig sådan en ny kørestol, for den 
hun har, er fuldstændigt slidt ned.

Hvis nogen skulle føle for at hjælpe den stakkels 
kvinde til at få en ny kørestol, så er prisen knap 
3.000 kr. Vi vil selv sørge for indkøb af en ny og 
levere den til familien.

Vi sagde, Pudde nu stopper du altså med at tage 
børn ind, for der skal også mad og tøj til. Pudde 
forstod os og sagde: ”Ja, mama og baba, jeg 
forstår jer, så I kan være helt rolige.” Vi skulle hilse 
jer alle så kærligt fra dem og sige jer tusind tak for 
hjælpen til deres dejlige hus. De er glade og stor-
trives.

I den forbindelse får vi besøg af vores forstander 
Morten, samt Dorrit og Torben, Gudrun og Preben 
og Peter Madsen, det ser vi frem til. På billedet 
foran hallen ser i vores lærere og medarbejderstab 
på skolen.

Vi går nu i gang med anden etape, som er at få 
yderligere to klasseværelser bygget færdige inden 
årets udgang. 

Pudde 

Vi har netop besøgt Pudde og hen-
des dejlige børneflok, som efter-
hånden er vokset til 11.

Den nye skole

Hallen på den nye skole er nu helt 
færdig og i oktober skal skolen 
indvies. 
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”Det har været en stor glæde for Betania 
Kirkecenter som udsendermenighed at følge 
Tabitha og Torkilds missionsarbejde gennem årene. 

Arbejdet er vokset fra den spæde begyndelse for 
25 år siden til i dag, hvor missionen er vidt forgre-
net og involverer mange medarbejdere og sam-
arbejdspartnere. Med ekspansion følger også en 
støre arbejdsbyrde, og vi har sammen med Tabitha 
og Torkild flere gange drøftet, hvordan vi kunne 
afhjælpe noget af den store arbejdsbyrde, de står 
med. 

Mirjam har gennem de seneste år hjulpet Tabitha 
og Torkild med at koordinere mange opgaver, og 
vi har set en stærk udvikling af Mirjams tjeneste på 
mange områder. Tabitha og Torkild har selv gen-
nem længere tid set, at Mirjams tjeneste vokser, og 
at hun efterhånden har taget flere og flere opgaver, 
hvilket er en stor aflastning for dem. 

Det var derfor en bekræftelse for dem, da vi fra 
Betanias side foreslog Mirjam som koordinator for 
deres mission. Dette teamarbejde, som Mirjam nu 
indgår i sammen med Tabitha og Torkild i deres 
mission, er præcis den hjælp, de har brug for.

Tak for jeres opbakning og forbøn for Tabitha og 
Torkilds missionsarbejde.”

Bent Ole, BKC missionskordinator

Vi vil naturligvis gerne kunne give Mirjam løn for 
sit arbejde, da hun ligesom os andre har brug for 
penge til de daglige fornødenheder. 

Hvis nogle, som læser dette, skulle føle tilskyndelse 
til at støtte Mirjam med et beløb i hver måned, eller 
en gang imellem, så vil vi være meget taknemme-
lige for enhver gave. I den forbindelse vil vi gerne, 
at Mirjams penge øremærkes: ”Bjerres Mission TZ”, 
så går pengene direkte til hendes tjeneste. 

Gaver sendes til Betania Kirkecenters 
Ydremission, reg.nr. 9712 konto nr. 
0741793075 eller giro 1344218 kode 01 og 
mærkes ”Bjerres Mission TZ”.

Disse gaver er også fradragsberettiget.

Vi er meget taknemmelige, for at Mirjam vil gå ind 
i vores missionsarbejde på ¾-tid. Så behøver vi 
ikke skære ned på de aktiviteter, der er vokset frem 
gennem årene. Hun har i tidens løb ofte hjulpet os 
med at koordinere forskellige projekter. Hun er dyg-
tig til både swahili og engelsk, hvilket er til stor gavn 
i arbejdet.

Da vi ved, at mange har støttet, bedt og fulgt med i 
Pers ulykke, vil vi gerne informere om, at Per under 
sit ophold i Danmark har fået tænderne lavet. Det 
er gået over al forventning. Nu ligner han sig selv 
igen og kan spise normalt.

Per og Sarah er kommet tilbage til Tanzania, hvor 
Sarah er begyndt i skolen igen og Per er i fuld 
gang med at bygge vindmøller. Rebekka er nu i 
Danmark, hvor hun skal gå 2 år i gymnasiet. Mirjam 
har været hos hende i starten for at hjælpe hende i 
gang.

Mirjam

Vores kirke fra Betania skriver:
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Hans kone og de to yngste børn er blevet vold-
somt forbrændt, da en petroleumslampe eksplo-
derede. 

Vi har sørget for, at de er kommet på hospitalet, 
hvor de får særbehandling på en intensivafdeling 
og er under konstant overvågning. 

Det er meget sørgeligt, at det mindste barn, en 
dreng, nu er død. Det ser ud til, at moderen og 
den ældre søster overlever. 

De har brug for forbøn og økonomisk hjælp til 
hospitalsopholdet. Læs mere på bloggen på vo-
res hjemmeside (www.mission-tanzania.dk).

Forbrændt familie

Efter deadline fik vi besked om, at 
der var sket en forfærdelig ulykke 
hjemme hos en af vores vagt-
mænd, Loriku, fra masailandet

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. 15.000,00.


