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Nyhedsbrev fra Kiabakari, Tanzania

Tiden flyver afsted og det gør sommerferien også :-)

Eleverne drog hjem sidst i juni måned. Vi har været i Kiabakari indtil nu. Bibelskolen i Kiabakari er 
ikke som en almindelig skole derhjemme. Her må der høstes majs, solsikker, bønner og andet i 
sommerferien. Det er interessant for os at være med på.

Lærerne Yona Sube Pamba, Lars Stensland og jeg var på en inspirationstur lige før sommerferien. 
Vi var borte i to dage. Vi tænkte særlig på fremtiden for skolen, og på hvordan vi kunne bedre om 
skolen. Dette var nogle givende dage. 

Til de interesserede, så prøver vi/LM at få fat i en praktisk volontør til Kiabakari. Dvs. en som kan 
hjælpe til med vedligehold og lignende. Vi skal også i den nærmeste tiden prøve at få lavet færdig 
en lagerbygning, som kan give skolen endnu mere indtægt. En praktisk volontør får god anledning 
til at sætte sig ind i missionsarbejdet i Mara, og hvordan det er at være missionær. Man kommer til 
at arbejde tæt sammen med vores pedel og indgår som en naturlig del i de fællessamlinger på 
skolen. I tillæg til at gøre et godt arbejde for skolen, får vedkommende også mange gode og 
spændende oplevelser.

Vi har prøvet at komme i kontakt med fængselet i Kiabakari. Der er ca. 200 fanger i fængslet i 
Kiabakari. De har ikke mange gode mennesker rundt om sig, og har behov for omsorg og i at høre 
evangeliet om Jesus. Vi har tænkt at give eleverne lidt praktik i fængselet. Jeg har snakket med 
fængselsdirektøren, han sagde at de var glade for den gang eleverne på skolen havde møder i 
fængselet. Dette var mens Malan og Heri var missionærer ved skolen og lidt efterpå. Evangelisten 
Lukas Nyamori i Kiabakari stod for arbejdet og gjorde tilsyneladende et godt arbejde. Lederen for 
fængselet ønsket at han skal lede arbejdet. Jeg snakket med Nyamori efterpå og han blev glad for 
forespørgselen. Han fortalte blandt andet at da fangerne var færdige med deres tid i fængselet kom 
mange af dem hjem til ham for at sige farvel og for at takke for undervisningen de havde fået. De 
ville begynde et nyt liv sammen med Jesus.  

Vi som familie har haft nogle gode dage i Kiabakari, og nu rejser vi snart til Kenya. Vi har været 
friske og det takker vi Gud for. Pætur har vokset meget og nu er han over hele huset. Det er sjovt 
med så små børn. Dina og Lassi nyder deres sommerferie. Beinta og jeg har prøvet at ordne 
forskellige ting ved huset. Beinta har syet og jeg har stået for at få skiftet insektnettet i vinduerne i 
huset.

Hans Karl Højgaard, børnenes nye lærer, er kommet til Tanzania. Vi glæder os til at møde ham. Han 
har det sikkert travlt ved at lære sig swahili nu. 

Bønneemner:
at eleverne skal stå imod fristelse og om at Jesus må beskytte dem i sommerferien.
At fangerne i fængselet i Kiabakari skal med glæde tage imod Jesus.
At Hans Karl må få en god tid i Afrika.

Takke for tiden Bárður Reinert Poulsen var her og underviste børnene.

Guds fred

Beinta og Havstein


