
Hej alle sammen

På Bibelskolen i Kiabakari er vi godt i gang med 201, og 26 elever er på årets hold. 19 mænd 
og 7 kvinder. Blandt andre har vi to elever fra Dr. Congo. Mange viser at de er interesseret i 
undervisningen og vil lære mere. 

Beinta underviser i helse og hjælper til i syning, og Havstein underviser i indledning til det 
Nye Testamenet, 1. Mosebog og maskinskrivning/computer.

Siden midten af December måned har vi ikke haft noget vand fra Viktoriasøen.  Grunden er 
den enkle, at vandværket i Musoma ikke har betalt sin strømregning. Derfor vil strømværket 
ikke levere strøm til vandpumpen. Og dette finder folk sig i. Heldigvis har vi nogle store tan-
ker, hvor vi samler regnvand i. I tillæg har vi en brønd, hvor vi pumper vand op i en tryktank. 
Vi får vand en time om aftenen og en om morgenen. For tiden bliver også strømmen ratione-
ret, og vi har strøm ca. hver anden dag.

Tidligere i vår var vi samlet til at genåbne kirken i Tarime by. Man har bygget en ny stor kir-
ke i byen på samme sted som det gamle. Det var en stor dag med mange gæster fra forskellige 
steder. Noget som virkelig satte spor i minde var en mand blev kaldet frem i kirken, som ville  
følge Jesus. Midt foran øjnene på os tog han frem det som havde bundet ham. Der var flere 
hashplanter, cigaretter og tændstikker. Alt blev givet til præsten, Maguge, som lagde det ned 
på gulvet. Efterpå bad en biskop som var på besøg og Maguge for manden. Arbejdet med 
bygningen af kirken og skolen i Tarime har virkelig været en velsignelse for menigheden, 
mange er blevet kristne idet de tog del i andagter før arbejdet begyndte hver dag. 

For nogle uger siden havde vi synodemøde i stiftet. Det er et stort møde, vi var op imod 50 
mennesker. Desværre var ikke en af præsterne, hvilket også siger noget om at det ikke er 
nogen enhed i kirken. En biskop fra en anden kirke havde bibeltimerne før vi gik i gang med 
sagerne. De bibeltimerne udfordret os alle på hvorfor vi i det hele taget var kommet sammen. 
De tog udgangspunkt i Jesu bøn i Joh. 17. 

Under mødet kom det frem at den økonomiske situationen er meget dårlig i kirken. Mange 
præster har ikke fået deres løn i lang tid. Det virker som at ledelsen vil tage fat i disse udfor-
dringer og nedbetale det kirken skylder. Dette glædes vi over.  

Sidst i marts måned var vi tilbage i Nedre Tarime. Der havde de en indsamling til evangelise-
ringsarbejdet. De samler ind til cykler til evangelisterne og motorcykel til præsten. Det var 
hyggelig at møde mange kendte mennesker. 

En sag som ikke  er  så  let  er  at  den  Amerikanske  Lutherske  Kirken (ELCA),  Maryland-
Delaware Synode,  prøver  at  komme med lærer til  Bibelskolen  i  Kiabakari.  Det findes en 
aftale fra 2006, som siger at de skal komme med en lærer i engelsk. Problemet er at denne 
kirken har senere åbnet for at homofile samlevende præster kan gøre tjeneste i deres kirke. 
Den Evangeliske Lutherske Kirken i Tanzania (KKKT), har samlet afvist samarbejde med 
sådanne kirker, men det viser sig at kirken fristes til at åbne for et sådant samarbejde, fordi det 
vil kunne give penge til kirken. Bed for denne sagen.

Regntiden blev lidt sen i år, hvilket har forårsaget at eleverne måtte meget ud på marken for at 
arbejde op under påskeferien. De var dygtige og vi havde nogle gode aftener med filmunder-
visninger og samtaler. Bl.a. så vi ”Passion of the Christ”, som er en meget voldelig film, som 



viser Jesu lidelseshistorie på en stærk måde. Da filmen var færdig sad alle stille uden at sige 
et ord - filmen satte indtryk på dem. Efterpå sagde jeg nogen ord om at Jesus døde for hver 
enkelt af os. 

I påsken har vi besøg af vores kollegaer Louise og René Sølvsten Nissen og deres børn. Det 
glæder vi os over. I Påsken kommer der også ca. 500 ”ukwata-folk” (KFS’ere) på lejr i sko-
len.

Bed for:
Eleverne som har gået hjem i påskeferie, bed om at Gud må beskytte dem
At Gud må sende vækkelse til Mara
At Gud må skabe enhed i kirken blandt lederne
Skolen 
Kursus for lærerne på skolen, i ugen efter påske. Vi skal til i Wama Bibelskole, bed for turen
At Gud må sende regn
Tak for at vi har fået lidt regn
Tak for eleverne 
Tak for kollegaerne

Tusind tak for forbøn!

Beinta og Havstein
Dina, Lassi og Pætur
Kiabakari Bibelskole, Tanzania


